
 

 



 

 



 

 



 

 



 
46-й  ЗАХІД  "50  СЛІВ".  ДРУГИЙ ТУР. 

Єсіпова Валентина Іванівна 

 
 

26. 178 (177,7, 182) 
 

27.   і) це не те            тому що  існують різні системи нумерації швейних ниток. 
Одні номер ниток визначають кількістю метрів нитки 

в одному грамі, інші, крім цього  враховують і 

кількість складань в крученій нитці. 
№40 – це етикеточна нумерація, яка  показує, 
скільки метрів нитки в одному грамі, але без обліку 

кількості складань, тобто не уточнює, проста нитка або кручена  

"Nm40/3 – це метрична нумерація, що  показує, скільки метрів простої нитки в 

одному грамі, а через дріб вказується кількість складань в нитки (проста, кручена) 

А ще існують:  Англійська система нумерації - символ NeB. Замість метрів і грамів 

використовуються ярди і фунти, характерні для англійської метричної системи. 
Кількість складань вказується через дріб, а якщо складань 3, то не вказується 

взагалі. наприклад: NeB60 / 2, NeB60. 
 Міжнародна нумерація (нумерація в текс) - символ tex. Єдина міжнародна 

система СІ. Тут чим більше номер, тим товщі нитку. Номер показує, скільки грам 
важить 1000 м (1 км) нитки. Кількість складань вказують після знака "х".  
http://zkan.com.ua/sho/shho-znachit-nomer-kotushkovi-nitok-jak-tovshhina.html 

 http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1951440-chto-znachit-nomer-katushechnyh-nitok-kak-tolschina-niti-
zavisit-ot-nomera.html 

 

28. 1) сир  
 

Сир - це ціла культура і історія. 

Сири бувають різні не тільки за сортами, а й за 

кольором.  Виявляється, що колір молока залежить 

від того, що корова, або коза, або кобила їсть. Чим 

більше в молоці в-каротину, тим інтенсивніше колір 

сиру. Деякі сорти сиру підфарбовують відваром 

квіток календули або морквяним соком, деякі 

шафраном 

Джерело: http://animalukr.ru/shkidniki/10097-cikavi-fakti-pro-sir.html  
У Франції ароматизований сир Булетт д'Авен розминають разом з тархуном, 

петрушкою, перцем і гвоздикою. Після цього продукт формують вручну, а також 
підфарбовують натуральним барвником Аннато ( всього на літр молока йде дві 

http://zkan.com.ua/sho/shho-znachit-nomer-kotushkovi-nitok-jak-tovshhina.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1951440-chto-znachit-nomer-katushechnyh-nitok-kak-tolschina-niti-zavisit-ot-nomera.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1951440-chto-znachit-nomer-katushechnyh-nitok-kak-tolschina-niti-zavisit-ot-nomera.html
http://animalukr.ru/shkidniki/10097-cikavi-fakti-pro-sir.html


крапельки) і посипають паприкою,  від чого він  має горіховий та легкий гострий і 
кислуватий присмак. 

Джерело: http://faqukr.ru/izha-ta-napoi/84337-francuzki-siri-ta-ih-vidi-top-10-
francuzkih-siriv.html 
https://wordsimilarity.com/uk/підфарбовують 

Найцікавіше про сир:   

- Сир - дуже древній продукт. Вперше сир почали готувати ще 7000 років тому 

до нашої ери. Більшість дослідників вважають, що перший сир з`явився на 

Близькому Сході. Кочівники, щоб зберегти кобиляче молоко, звурдженого 

його і висушували на сонці. 

- Деякі сорти сиру, особливо ті, що з цвіллю, підвищують сексуальну 

чуттєвість.  

- - Відмінною рисою деяких сортів сиру є дірки, які з`являються в результаті 

руху бактерій, що викликається газом. Ці бульбашки з газом фахівці 

називають «очима». 

 - У Франції справжній культ сиру. Деякі сорти сирів є обов`язковим атрибутом 

державного церемоніалу. За це Шарль де Голль нарікав: «Неможливо управляти 

країною, в якій є 246 видів сиру!». 

- Одним з найбільш відданих шанувальників сиру 

був Карл Великий. Улюбленим сортом сиру у 

нього був сир «Брі». Цей вид сиру дуже 

«капризний»: він «живе» лише 84 дні, 4 години і 23 

хвилини. Після цього терміну сир вживати не 

можна - можна отруїтися. 

-  Щорічно в передмісті Глостера проводиться «Національний чемпіонат з катання 

сирів».  

- Сир може бути не тільки спортивним снарядом, але і цінним подарунком. Коло 

сиру Чеддер було подароване на день весілля королеви Вікторії. Важив цей презент 

півтонни.  

- Один з традиційних способів збереження сирної головки свіжою  полягає в тому, 

що в її серцевину вставляється перевернута пляшка вина.  

- З середини XX століття деякі банки на півночі Італії стали видавати кредити 

сироварів під заставу пармезану. Головки сиру, який зазвичай дозрівають 2-3 роки, 

банк поміщає в спеціальне сховище. Якщо кредитор затримує виплати, банк може 

продати сир. 

http://faqukr.ru/izha-ta-napoi/84337-francuzki-siri-ta-ih-vidi-top-10-francuzkih-siriv.html
http://faqukr.ru/izha-ta-napoi/84337-francuzki-siri-ta-ih-vidi-top-10-francuzkih-siriv.html
https://wordsimilarity.com/uk/підфарбовують


-  Самий специфічний сорт сиру - сицилійський «Касу марцу». Його витримують 

довше за звичайну стадію ферментації, піддаючи гниття, в ході якого личинки 

сирної мухи прискорюють процес розпаду жирів в сирі і роблять його м`яким. 

Якщо потурбувати ці личинки, вони можуть стрибнути на відстань до 15 

сантиметрів, тому цей сир часто їдять в спеціальних окулярах. Багато гурманів 

навіть не видаляють хробаків перед вживанням. 

-  Найвідоміша книга про сир була написана французьким сироваром Андре 

Симоном. Він писав свій трактат «Про сирному справі» 17 років, де розповів про 

особливості приготування 839 сортів сиру 

Джерело: http://animalukr.ru/shkidniki/10097-cikavi-fakti-pro-sir.html 

 
- 1000 євро за кг (близько 1100 доларів) - згідно Вікіпедії, коштує 

найдорожчий сир в світі під назвою «Пуле». 
-  французький письменник Леон-Поль Фарг порівнював аромат сиру камамбера з 

«запахом ніг Бога»  (хоч би раз спробувати того камамбера!!!) 
- ak.magey.com.ua/articles/sir-z-biloju-cvillju-vidi-korist-i-shkoda-food-and.html 

 
Найбільший сир (Чеддер) був зроблений в США в 1988 році і важив понад 18 

тонн.                  http://moyaosvita.com.ua/cikavi-faktu/fakti-pro-sir/ 
 Ще, виявляється, у світі є пам’ятники сиру!!! 

У 2009 році в російському місті Можга {Удмуртія}  на території заводу"Можгасир"  
учні середньої школи номер 6, зробили такий подарунок працівникам цього заводу 

- пам'ятник сиру, який являє собою шматок твердого сиру з постаментом - 
звичайною тарілкою. А поряд з сиром сидить  смішна маленька мишка. 

Ще один пам'ятник сиру встановлений в Москві в 2005 році біля прохідної заводу 

плавлених сирів "карат": це ворона і лисиця з байки Крилова, які, обнявшись,  
тримають в лапках сирок"Дружба".... До речі, цей сирок важить 200 кг .  

 

В Книгу рекордів Гіннеса занесено цікавий пам'ятник сиру в бельгійському місті 

Остенд.( з'явився в 2011 році )Його виготовили з тисячі кілограмів сиру.. Після 
реєстрації в книзі ... пам'ятник відразу ж був з'їдений. У його поїданні взяли участь 

місцеві жителі і туристи.5 скульпторів 5 діб займалися виготовленням пам'ятника 
на свіжому повітрі, закривши його від вітру і дощу скляним куполом. Сюжет 

пам'ятника - це група мишенят з відомих мультиків Том і Джеррі, Міккі Маус і 
інших. 

Також сиру присвячені шість "сирних" скульптур в Латвії в місті Прейли. Є 

монумент сиру і в російському місті Самара, і в білоруському місті Верхньодвинськ 

-там встановили пам'ятник "Яну сироварів" 

.http://zkan.com.ua/chomy/de-buv-vstanovlenij-pershij-pam-jatnik-siru-skilki.html 

http://animalukr.ru/shkidniki/10097-cikavi-fakti-pro-sir.html
http://moyaosvita.com.ua/cikavi-faktu/fakti-pro-sir/
http://zkan.com.ua/chomy/de-buv-vstanovlenij-pershij-pam-jatnik-siru-skilki.html


 

У нормандському місті Вімутьє стоїть пам’ятник селянці Марі Арель за винахід 

сиру камамбер. Французи пишаються нею, як українці пишаються Роксоланою. 

 
ak.magey.com.ua/articles/sir-z-biloju-cvillju-vidi-korist-i-shkoda-food-and.html 
 

Друга версія ( надумана під час споживання холодцю у новорічні свята): 
2) А може це хрін? 
Хрін як харчовий продукт користується величезною популярністю не тільки у нас, 

а  і всій Європі. Одні називають харчовим продуктом, інші вважають гострою 
приправою, яка не тільки підкреслює смак будь-якої страви, але ще і приводить в 

порядок здоров’я.   
В супермаркетах зазвичай продають оброблений столовий хрін. Він може бути 

білого або рожевого кольору, підфарбований соком буряка. Перший варіант являє 
собою звичайний корінь, подрібнений 

на тертці і 
залитий водою. 

Іноді замість 
частини води 

використовують 
лимонний сік. 

Європейці  

додали в масу оцет, що дозволило подовжити період 
споживання. 

 Є ще закуска з поетичною назвою чортівня. Щоб її зробити,  треба взяти корінь 
хрону, помідори, часник, сіль і цукру. Таке поєднання не раз виручало мешканців 

холодних країв. Для міцного здоров’я варто з’їдати чайну ложечку хріновини, 
розлученої зі сметаною. І ніякі віруси і бактерії не страшні! 

Можна також поєднувати продукт з яблуками, коренем селери, кислим молоком і 
сіллю.  

http://diagnoz03.in.ua/diets/hrin-korist-i-shkoda-dlya-zdorovya-organizmu.html 
       Хрін - вважають споконвічно російським продуктом: він так і називається - 

«російський столовий хрін». Але насправді хрін походить з країн Середземномор'я: 

його добре знали древні єгиптяни і римляни, а греки дуже любили його гострий і 

http://diagnoz03.in.ua/diets/hrin-korist-i-shkoda-dlya-zdorovya-organizmu.html


пекучий смак ще 3500 років тому. У Греції хрін був і приправою, і самостійною 

стравою: вважалося, що він не просто покращує апетит, але й надає енергію для 

активної жизни- приблизно в той же час були помічені й цілющі властивості хрону 

- їм стали лікувати самі різні захворювання, від звичайної застуди до ревматизму.  

Слов'яни про нього дізналися набагато пізніше: приблизно з IX століття хрін на 

Русі стали вирощувати спеціально, і використовувати як приправу до м'яса і овочів, 

солити з ним огірки та капусту. Хвороби хріном теж лікували, і навіть  вважали його 

магічним рослиною. Поступово хрін став незамінною приправою: святковий 

холодець - він робив будь-яку їжу смачнішою, захищав від недуги та епідемій. Ось 

тоді і дізналися про хрін в Західній Європі: заповзятливі німці його швидко 

оцінили, і стали вирощувати, готувати з нього приправу, додавати в алкогольні 

напої - той же шнапс, і продавати в інші країни. 

 Потім до хрону привчилися і французи, і жителі скандинавських країн.  

Холодні м'ясні страви теж прекрасно поєднуються з хріном - в основному це 

свинина: холодне заливне порося, холодець, свинячі і яловичі потрухи, свинячі 

голови, а також заливне з домашньої птиці, відварна яловичина, заливна і холодна 

телятина. 

Джерело: http://poleznopro.ru/zhinochi-enciklopedii/927-hrin-roslina-jogo-vlastivosti-

i-korist.html 
 

 

 29. Мирів 

Походження назви міста можливе від річки місцевої Мирки, або від володаря цієї 
місцини у XIV столітті – Немирі. Друга легенда гласить – на місці Немирова було 
оточено татарський загін. Коли ординці запросили миру, їм відповіли: «Не мир». 

Загін було розбито, а поселення, яке виникло на місці побоїща назвали Немирів. 
Перша письмова згадка про Немирів з'являється в 1506 році, він згадується в ярлику 

кримського хана Менгли-Гірея. Містечко поступово зміцнюється і стає важливим 
опорним пунктом відображення татарських набігів. 

 http://sergekot.com/nemirov-vin-obl-ukr/ 

Немирів прославлений багатьма відомими людьми:  Вінсенті Потоцький, якому 
певний час належало місто,  заклав тут ряд фабрик: для виготовлення полотна, 

перкалю, сукна, шкіряну, бляхову, фарбову. Його коштом був збудований костел 
та вища віськова школа для шляхетної молоді, навчання, в якій він сам оплачував, 

відкрита бібліотека,  заклав у своїй резиденції великий парк. Справа дійшла до 
того, що своїм кріпаком він дозволяв одружуватися тільки за умови того, що вони 

посадили хоча б кілька дерев. Так що Немирів з тих пір оточують "дерева любові". 
Тут жили і працювали видатні особи: великий російський поет Некрасов, 

виступав Ференц Ліст, українська письменниця Марко Вовчок. в Немирівській 
гімназії викладав малювання друг Т. Шевченка — І. Сошенко, та перший його 

біограф М. Чалий. Тут навчались письменники А. О. Новодворський 
(А. Осипович), Т. Єж, І. Антоні (Ролле), М. Трублаїні, попечителем гімназії був 

великий хірург і педагог М. Пирогов. 

http://poleznopro.ru/zhinochi-enciklopedii/927-hrin-roslina-jogo-vlastivosti-i-korist.html
http://poleznopro.ru/zhinochi-enciklopedii/927-hrin-roslina-jogo-vlastivosti-i-korist.html
http://sergekot.com/nemirov-vin-obl-ukr/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


30. шелестів 

 

  31. 50 м кв. 
 

   32.   екстремофіли          так  називають мікроорганізми, які здатні адаптуватися 

до екстремальних умов навколишнього середовища. Наприклад, вони можуть жити 

в жерлах вулканів, дуже загазованій атмосфері, при надвисоких або наднизьких 

температурах, при підвищеній радіації, в розчинах з підвищеною концентрацією 

солі… 

 Тихохідна (водяний ведмідь)      – одна з таких бактерій- екстремофілів. Довжина 

її тулуба становить від 0,05 до 1,5 міліметра. На думку експертів, водяний ведмідь 

— це абсолютно унікальне створіння, рівного якому на Землі немає. Справа в тому, 

що воно здатне виживати в надекстремальних умовах. У ході експериментів 

тихоходки спокійнісінько витримували температури від абсолютного нуля до плюс 

150 градусів за Цельсієм, не втрачаючи при цьому здатності пересуватися і 

розмножуватися. Їх організм ніяк не реагував на дози радіації, які в тисячу разів 

перевищують смертельні для людини; занурення в спиртовий розчин і рідкий гелій; 

атаки сірководнем і вуглекислим газом; вплив тиском в шість тисяч атмосфер, що 

в шість разів більше, ніж у знаменитій Маріанській западині, найглибшій ділянці 

Світового океану… У середньому водяні ведмеді живуть близько 200 років, з яких 

вони більше десяти років здатні обходитися без їжі і пиття. До декількох тижнів 

вони можуть провести і без повітря. Проте найдивовижніша властивість тихоходок 

— це їх здатність «воскресати». Виглядає це так. При відсутності вологи ці істоти 

висихають. Їх організм, втративши до 97 відсотків води, практично вмирає. Але 

якщо на них потрапить хоча б крапля вологи, то відбувається «пожвавлення». Ще 

більш дивно, що у висохлому, «померлому» стані вони можуть перебувати кілька 

років… Після того як тихоходки пройшли масу найбільш суворих випробувань, які 

тільки можна придумати на Землі, вчені вирішили відправити їх у космос. Подібні 

проекти були здійснені в 2007-му і 2009-му роках в рамках місії Європейського 

космічного агентства «Тихоходки в космосі». Водяні ведмеді провели у відкритому 

космічному просторі  десять днів, піддаючись впливу різних негативних факторів. 

Треба сказати, що вони зовсім не розчарували експертів: на висоті 160 миль вони 

не відчували ніякого дискомфорту, і ні космічний вакуум, ні радіація ніяк не 

вплинули на їх самопочуття… Більш того, після повернення на Землю вони не 

тільки змогли повністю відновити організм, але і навіть не втратили здатності до 

розмноження! Зараз вчені намагаються зрозуміти, яким чином тихоходкам 

вдається підтримувати життєдіяльність в екстремальних умовах. Якщо ці 

механізми будуть розгадані, то не виключено, що вдасться запустити їх і в 

людському організмі, що дозволить і людям успішно адаптуватися на чужих 

планетах 

 

http://cikavosti.com/kosmos-kolonizuyut-bakteriyi-i-komahi/#hcq=3T5cner 

http://cikavosti.com/kosmos-kolonizuyut-bakteriyi-i-komahi/#hcq=3T5cner


http://moyaosvita.com.ua/biologija/ekstremofili-xarakteristika-i-znachennya/ 

 

33. рюкзак 

 

34.   Іттербю   - це селище у  Швеції знаходиться на Стокгольмському архіпелазі, 

на острові Ресарьо, в комуні Ваксхольм. Цьому селу  випала неймовірна слава: в 

честь його  було названо цілих чотири хімічні елементи. Ці елементи 

- ітрій (Хімічний символ Y), иттербий (Yb), тербий (Tb) і ербій (Er). 

http://zkan.com.ua/sho/v-jakij-kraini-selishhe-v-chest-jakogo-nazvano-4.html 

35. Вода 
http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-vodu/ 

Кілька пізнавальних і цікавих фактів про воду: 
- щорічно 22.03 світ відзначає день водних ресурсів. Це маловідоме свято було 

встановлено Генеральною Асамблеєю ООН для того, щоб нагадати всім людям про 
важливість цієї речовини.  

- покриває понад 70% земної кулі (з яких тільки 2-3% є питною водою), а її вік 
близько 4,5 мільярдів років.  

- Всі живі істоти складаються з води: риби — на 75%, тварини — на 75%, 

картопля — на 76%, медузи — на 99%, помідори — на 96%, яблука — на 85%. 
Навіть людина, і та, складається з води: у новонародженого в тілі міститься 86%, у 

старої ж людини — не більше 50 
-Найчистіша вода виявлена у Фінляндії. Всього в усьому дослідженні взяло 

участь 122 держави.      - Випарена молекула води проведе в повітрі близько 10 днів, 
перш ніж впасти з неба у вигляді опадів і заново повторити цикл.   

-кругообіг води по всій планеті за один день виробляє більше енергії ніж все 
людство за всю свою історію.  

- За 20 хвилин, одна гроза виливає на землю близько 125 мільйонів літрів води! 
Уявіть собі, що кількість води, що випаровується протягом року з поверхні земної 

кулі рівно 577000 кілометрів кубічних.  
-  Гаряча вода, поміщена в холодильник, замерзає швидше холодної. гарячою 

водою ефективніше гасить пожежу, ніж холодною.  

Вода, виявляється, не тільки приносить життя, але і забирає його. Доведено, 
що більше 80% хвороб передаються саме через водні ресурси. Щороку на планеті 

вмирає 25 мільйонів людей від подібних хвороб 
 Якби льодовики нашої планети раптово розтанули, то близько 1/8 всієї суші 

затопило б водою, а рівень у світовому океані піднявся б на 65 метрів!  
Виявляється, що вода може горіти. В Азербайджані є місце, де вода містить 

велику кількість метану. Якщо піднести до неї сірник, вона загориться в ту ж 
секунду. Ще в Стародавній Русі вважали, що пожежа, що походить від блискавки, 

є священним вогнем, і гасили її зовсім не водою, а … молоком. 
 

36. Великий віз  

http://moyaosvita.com.ua/biologija/ekstremofili-xarakteristika-i-znachennya/
http://zkan.com.ua/sho/v-jakij-kraini-selishhe-v-chest-jakogo-nazvano-4.html
http://cikavo.net/cikavi-fakti-pro-vodu/


 

 

 

Сузір'я Великої Ведмедиці зображене на прапорі 

Аляски.  

 
  

37.   21 сек.   

23 березня 1952 року українець Білл Мосієнко встановив неймовірний рекорд в 
НХЛ:  за 21 секунду гри - з 6:09 до 6:30-  

він закинув три шайби у ворота 'Нью-Йорк 
Ренджерс'. Це була рекордна феєрія: 

остання гра сезону, дощовий 
вечір,невеличка глядацька аудиторія – і 

рекорд, який ніхто більше не повторив. 
Нью-Йорк Рейнджерс вигравали в Чикаго 
Блек Хоукс з рахунком 6:2. Йшов третій 

період і гості раптом «злетіли»: шайби 
одна за одною влітали у ворота 

противника-  тричі Білл Мосієнко вразив 
ворота. Це безумство закінчилося 

приголомшливою вольовою перемогою – у підсумку Яструби перемогли з 
рахунком 7:6. 

Цікаво, що в усіх трьох випадках взяття воріт, Мосієнку асистував ще один 

канадський українець Гус Боднар – автор трьох найшвидших гольових передач в 

історії NHL. 

(Знай наших!!!) 

Білл народився в канадському Вінніпезі в сім'ї українських емігрантів. Мав 9 братів 

і 4 сестер. З дитинства захоплювався хокеєм. Всі 14 сезонів він виступав лише за 
Яструбів. Всього в НХЛ зіграв 711 матчів, у яких закинув 258 шайб. Жодного разу 

не вигравав Кубок Стенлі. У 1965 році його було включено в зал хокейної слави. 
Ще за життя Білла одна з арен рідного Вінніпега була названа на його честь – 'Білл 

Мосієнко Арена'. 

https://www.redbull.com/ua-uk/ukrainski-rekordy-nhl 
https://www.redbull.com/ua-uk/ukrainski-rekordy-nhl 

До речі (до репліки Знай наших!): Онук українського військового та вимушеного 

переселенця до Канади Володимира Босого – Майк є найточнішим снайпером NHL. 

В середньому в 100 іграх регулярного чемпіонату нащадок українців забивав 76 

голів. За 100 річну історію NHL лише Майку вдалося закинути понад 50 шайб за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://www.redbull.com/ua-uk/ukrainski-rekordy-nhl
https://www.redbull.com/ua-uk/ukrainski-rekordy-nhl


сезон дев’ять років поспіль. Крім того, Боссі п’ять разів вдавалося протягом однієї 

регулярки закинути більш ніж 60 шайб. Це досягнення також є рекордом Ліги, який 

Майк Боссі ділить з ще одним нащадком українців – Вейном Грецкі. 

Тож точно знай українців! Ми такі! 
 

 
38.0 (нуль) 
 

39. кебет      слово, що вживається у розмовному стилі , означає Здібність, 
уміння, хист; розум.  Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. 

Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. — Т. 4. — С. 138. 
http://ukrlit.org/slovnyk/кебета 

 

40.  Кумпінан, Куллінан        (або «Зірка Африки») — найбільший алмаз у світі. 

Його маса становила 3106,75 карата (621,35 грама), розміри 100х65х50 мм. Алмаз 
було знайдено 26 січня1905 року в північній  Африці в шахті «Премьер» і названий 

на честь володаря рудника Томаса Куллінана. 

Уряд  Колонії Трансвааль подарував алмаз англійському королю Едуарду VII в 

день його народження. Огранку здійснював кращий гранильщик Європи Йозеф 
Ашер. Саме він декілька місяців вивчав унікальный алмаз, потім зробив на ньому 

ледве помітну риску. А потім у присутності знаменитих ювелірів в урочистій тиші  
поставив на алмаз стамеску і ударив по ній молотком, тут же втратив свідомість від 

хвилювання. Але пізніше вдалося розбити камінь  на  2 великих монолітних блока, 
7 середніх і до ста дрібних осколків голубовато-білого кольору. 

Найбільший тепер називають ще «Велика Зірка  Африки» вагою 530,20 карат, має  

грушевидну форму, що складається з  76 граней. За наказом  короля алмаз було 
вмонтовано у  вершину королівського скіпетра  

 
 

https://nlo-mir.ru/palnetazemla/50288-krupnogo-juvelirnogo-almaza.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куллинан 

 

41.   Тірренське        море - це   це частина Середземного моря біля західного 

узбережжя Італії, між Апеннінськім півостровом (італійські провінції Тоскана, 

Лаціо, Кампанія і Калабрія) і островами Сицилія, Сардинія і Корсика.За різними 

джерелами площа становить 275 (або 259) тис. квадратних кілометрів.  Назва моря 

походить від слова tyrrhenoi (tyrsenoi), яким древні греки називали вихідців з Лідії 

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://ukrlit.org/slovnyk/кебета
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_VII
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%90%D1%88%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%90%D1%88%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://nlo-mir.ru/palnetazemla/50288-krupnogo-juvelirnogo-almaza.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куллинан
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sovereign's_Sceptre.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cullinan_Diamond_and_some_of_its_cuts_-_copy.jpg?uselang=ru


(Мала Азія), що переселилися на Апеннінський півострів в район нинішньої 

італійської провінції Тоскана. Як стверджував грецький історик Геродот, 

лідійський цар тіррени після декількох років неврожаїв і голоду повів частину 

свого народу на захід в пошуках нової батьківщини. Лідійці висадилися на 

західному узбережжі Апеннінського півострова і, заволодівши новими землями, 

стали називатися по імені свого ватажка – тирренами (в Древньому Римі їх 

називали етрусками). На ім’я цього народу стали називати і ту частину 

Середземного моря, на узбережжі якої вони жили протягом багатьох століть.  

У древніх римлян це море також називалося Mare inferum – Нижня море, на відміну 

від Mare superum – Верхнє море (Адріатичне море). 

https://stranamira.com/pamyatki/tirrenskoe-more/ 
Взагалі найбільше море у Середземному – це Левантійське (площа 320 тис. кВ. 

км), але воно не визнане договорами Міжнародної Географічної організації. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Левантийское_море 

http://o-ili-v.ru/wiki/Левантийское_море 
І додаткова репліка: однозначної думки щодо кількості морів у Середземному серед 

вчених немає- одні нараховують 11, інші 9, треті 7. Навіть зустрілася кількість 14 (разом з 

Чорним, Азовським та Мармуровим, яких теж відносять до басейну Середземного моря).  

http://zkan.com.ua/chomy/skilki-moriv-vhodit-do-skladu-seredzemnogo-morja.html 

Джерело: http://eventwikitit.ru/sad-gorod/30138-seredzemne-more-istorija-i-

osoblivosti.html 

42. паразити 

43. Ленінград - звідси родом космонавт Сергій Крикальов, який  

брав участь в шести польотах в космос,  сукупно за 6 стартів 
"набігло" 803 дні 09 год 42 хв 00 сек.перебування там, це 
абсолютний "рекорд Землі". 

 Союз ТМ-12, де перебував бортінженером Крикальов, був 

запущений 19 травня 1991р., а повернулися на Землю 

космонавти  25 березня 1992. За час польоту країна змінила 

назву — відлітали космонавти з СРСР, а вже повернулися в 

Росію. За цей політ Крикальов був удостоєний Зірки Героя Росії 

№1. 

 Одночасно його вважають і автором іншого рекорду: найдовшої мандрівки у 

часі жителів нашої планети відповідно до теорії відносності. Вчені розрахували, що 
завдяки космічним польотам Крикальов на 1/48 сек. молодше, ніж він би залишався 

на Землі. 

http://zkan.com.ua/rozvagi/jak-zvut-radjanskogo-kosmonavta-jakij-proviv-na.html 

 

https://stranamira.com/pamyatki/tirrenskoe-more/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Левантийское_море
http://o-ili-v.ru/wiki/Левантийское_море
http://zkan.com.ua/chomy/skilki-moriv-vhodit-do-skladu-seredzemnogo-morja.html
http://eventwikitit.ru/sad-gorod/30138-seredzemne-more-istorija-i-osoblivosti.html
http://eventwikitit.ru/sad-gorod/30138-seredzemne-more-istorija-i-osoblivosti.html
http://zkan.com.ua/rozvagi/jak-zvut-radjanskogo-kosmonavta-jakij-proviv-na.html


44. 10 

45.  Махова щітка  (нічого іншого з асоціацією літати в голову не прийшло. 

Можливо від слова махати назвали саме цю щітку, бо вона забезпечує високу 
продуктивність праці при фарбуванні великих площ.        Махова щітка - найбільша 

з усіх своїх "родичів". Вона являє собою пучок волосінь довжиною до 180 мм, 
натягнутий на палицю довжиною до 2-х метрів і перев'язаний шпагатом).  

https://allrefrs.ru/4-17275.html 

46.Грецька (палець Мортана) більшість населення світу – від 70% до 80% має 
«єгипетську стопу», яка з позицій остеології вважається нормальною. «Грецька», 

навпаки, розглядається у медицині як 
кісткова аномалія, ознаки якої можуть навіть 

передаватися у спадковість. Але з античності 
до епохи Відродження «грецька стопа» 

вважалась еталоном краси, втіленням її 
високого стандарту. То ж не дивно, що 

статуї грецької античності мають саме такий тип стопи, навіть   Статуя 
Свободи у Нью- Йорку. Цей термін використовується в скульптурі для опису 
стопи, у якій другий палець довше великого. У медицині така будова стопи 

називається «палець Мортона», названий на честь американського хірурга-
ортопеда Дадлі Джо Мортона, який першим описав це явище. У середньовічній 

Європі такий палець вважався аристократичним, королевським пальцем.  
 

https://rugr.gr/obwestvo/6280-grecheskaja-stopa-deformatsija-paltsev-stavshaja-jetalonom-krasoty.html 

https://econet.ru/articles/84755-o-chem-govoryat-vashi-nogi-palets-mortona-harakter-i-

genetika 

47. Римська (римські цифри) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

Це непозиційна система числення, що використовувалися 

стародавніми римлянами. Дана система базується на використанні особливих 
знаків (літер латинської абетки) для десяткових розрядів I = 1, X = 10, С = 100, М 
= 1000 та їх половин V = 5, L = 50, D = 500. Натуральні числазаписуються за 

допомогою повторення цих цифр. При цьому, якщо більша цифра стоїть перед 
меншою, то вони додаються (принцип додавання), якщо ж менша перед більшою, 

то менша віднімається від більшої (принцип віднімання). 

 Ця система числення на сьогодні майже не застосовується, бо виконання 

арифметичних дій над багатозначними числами в цій системі дуже незручне. Тим 
не менш, її використовують для 

позначення розділів і частин законів, томів видань, століть, інколи років, днів 
тижня, місяців у датах (1.V.1975), на циферблатах деяких годинників, порядкових 

числівників, а також похідних, номер яких більший за три (yIV, yV), а також з 
естетичною метою. 

https://allrefrs.ru/4-17275.html
https://rugr.gr/obwestvo/6280-grecheskaja-stopa-deformatsija-paltsev-stavshaja-jetalonom-krasoty.html
https://econet.ru/articles/84755-o-chem-govoryat-vashi-nogi-palets-mortona-harakter-i-genetika
https://econet.ru/articles/84755-o-chem-govoryat-vashi-nogi-palets-mortona-harakter-i-genetika
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0
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      48. не дозволяємо робити так..… 

     Мова дипломатів- специфічна, особливість її полягає у майстерності, як 

говорить англійське прислів'я, «висловити найогидніші речі в приємних виразах». 
Часто дипломати за такою «напівезопівською» мовою маскують свої думки. Я 

знайшла приклад цієї мови за Г. Нікольсоном, англійським дипломатом та 
істориком, перу якого належить декілька  книг по історії дипломатії: 

 не дозволяємо робити так..… 

https://pidruchniki.com/17190512/etika_ta_estetika/vimogi_dokumentiv_diplomatichno
go_listuvannya 
або вважати за потрібне  

http://onlinecorrector.com.ua/уважати-за-потрібне/ 

49. Дощ  (споконвіку українці використовували мак, навіть придумали свято 

Маковія. А на Поліссі свячений «видюк», тобто мак – самосій, використовували 
для викликання дощу. Якщо тривала посуха, сім удовиць зносили свій видюк до 

криниці, змішували його разом, засипали у воду і розмішували хлібною лопатою. 
За переказами, цей засіб був найперспективніший: через невеликий проміжок часу 
випадав щедрий дощ). Чому саме в колодязь? Бо колодязь, за повір'ями, служив 

місцем символічного «годування» духів предків і нечистої сили.   
http://blog.r13-r21.com.ua/articles/kolodjaz-simvoli-slov-jan.php 

 

50. 500     ( точніше у 480 разів), за Постановою Кабміну про компенсацію за 

знищення тварин штраф за степового орла (як зникаючого виду) становить 120 тис. 
грн.., а  жука- оленя (як рідкісного виду тварин) - 250грн. 
 

https://pidruchniki.com/17190512/etika_ta_estetika/vimogi_dokumentiv_diplomatichnogo_listuvannya
https://pidruchniki.com/17190512/etika_ta_estetika/vimogi_dokumentiv_diplomatichnogo_listuvannya
http://onlinecorrector.com.ua/уважати-за-потрібне/
http://blog.r13-r21.com.ua/articles/kolodjaz-simvoli-slov-jan.php

