
Відповіді І туру 46-го конкурсу «50 слів» 

Бондарєва Вікторія Борисівна 

Адреса:          вул.  Молодіжна, буд. 6, кв. 15, с. Веселе, 

                     Старобільський район, Луганська область, Україна,   92733 

Викладач  Старобільського коледжу Луганського НАУ  

 (вул. Молодіжна, буд. 8,  с. Веселе, Старобільський район, Луганська 

область,  92733) 

Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання – 

 19.12.18 – 04.01.19 

 

Доброго дня, шановний Валерію Михайловичу! 

Вкотре з нетерпінням чекала запитань, щоб дізнатися, яку цікавинку Ви для 

нас приготували цього разу. Можу сказати, що і в цьому конкурсі є запитання, які 

можна лущити «голими руками», а є, для яких потрібен «молоток».  

Хочу навести слова А. Фаранджа, які, як мені здається, відображують 

сутність нашого конкурсу: «Знання – настільки дорогоціння річ, що їх варто 

здобувати з будь-якого джерела». 

Бажаю Вам бути здоровим і бадьорим! 

1.    8 

Мої результати: 9,00; 7,46; 7,61; 8,43 (1-й та 4-й результат – це нова пляшка, а 2-

й та 3-й – повторні). Першого разу виходить довше, наступні рази пляшка 
деформується при виливанні, стінки затягуються всередину і чомусь процес 

протікає швидше. 

 2.    Острог 

У запитанні не сказано, про який навчальний заклад йдеться – чи то вища освіта, 

чи середня, чи шкільна. Але, здається, що все ж таки про університети. 

Найстарішим навчальним закладом вважається Острозька академія (Острозька 

слов’яно-греко-латинська академія), яка знаходиться в Рівненьській області. 
Рік її заснування – 1576, в 1636 році вона припинила існування. Відновили цей 

університет в 1994 році і виходить, що в теперішній час це найстаріший 



навчальний заклад України. (https://vokrugsveta.ua/ratings/starejshie-

universitety-ukrainy-24-01-2017) 

 

Але, як це часто буває, декілька посилань вказують іншу інформацію.  В 
(https://www.interesniy.kiev.ua/ua/k-istorii-vyisshih-uchebnyih-zavedeniy-ki/) 
найстарішим закладом називають Києво-Могилянську академію, рік 

заснування якої – 1632 рік. 

 

А ось ще одне  https://delo.ua/lifestyle/starejshij-vuz-ukrainy-prazdnuja-svoe-350-letie-

poluchil-ne-vse-p-165886/ говорить про те, що найстаріший ВНЗ в Україні -  

Львівський національний університет, дата заснування якого 1661 рік.  

 

Російська Вікіпедія теж надає перевагу Львову  

 

 

3.    борт 

А ось ще декілька прикладів авіасленгу: тормоз – курсант-флегматик; сперматозоїд 

– курсант-холерик; птах-говорун – бортрадист; тошнотик – пасажир; бабусі – 
стюардеси місцевих ліній; провести по паркану – проліт повітряного судна по 

межі з сусідами; сарай – транспортний літак. 

Отримати роботу авіадиспетчера може не кожен. Освіти і бажання мало. Необхідні 

ще й вроджені професійні здібності. Головні - стресостійкість і хороша 
пам'ять,  на одне місце - 127 претендентів. Ця робота високооплачувана - 

близько 25 тисяч гривень. Втім, 70% відсіваються ще на першому етапі 
випробувань. Тоді авіадиспетчерів очікує перший європейський тест. Він 

оцінює професійні здібності. І здати його повторно неможливо. Навіть в 
професійне свято авіадиспетчери будуть розливати НЕ алкогольні напої, а хіба 

що сік. 
 

 

https://vokrugsveta.ua/ratings/starejshie-universitety-ukrainy-24-01-2017
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4.   Мельбурн 

До початку 21-го століття найбільша трамвайна мережа знаходилася в Санкт-
Петербурзі. Вона була відкрита 16(29) вересня 1907 року. До кінця 

вісімдесятих років досягла найбільших масштабів і стала найбільшою у світі, 
за що була включена до Книги рекордів Гіннесса. Починаючи з 1990-х років 

об’єми руху почали зменшуватися, трамвайні шляхи були демонтовані. Але 
ще в 2002 році протяжність трамвайних шляхів у Санкт-Петербурзі 

перевищувала 600 км. Після цього рекорд перейшов до мельбурнського 
трамваю, а Петербурзький трамвай зі своїми 228 км посідає 4-те місце. 

Трамвайна мережа в австралійському Мельбурні була закладена в 1885 році. 
Загальна протяжність трамвайних шляхів складає у теперішній момент 254 км, 

по яким ходять 498 трамваїв, які обслуговують 30 ліній і 1813 зупинок (в різних 
джерелах ці цифри дещо різняться).  

 
Спеціально для залучення туристів кільцевий маршрут №35 навколо ділового 

центру зробили безкоштовним. Також в Мельбурні можна зустріти трамвай-
ресторан - своєрідну закусочну на рейках, в якій будь-який бажаючий може 

пообідати, насолоджуючись міськими видами. 
 

Маршрути Мельбурнського трамвая під номерами 6 і 96 вважаються одними з 
найбільш завантажених трамвайних ліній в світі. 

Найдовший трамвай у світі запущений у Будапешті, його довжина досягає 54 метри. 

Найдовший трамвайний маршрут без пересадок знаходиться у Бельгії. Ця лінія 
довжиною 67 км і на ній 60 зупинок. 

Львів став першим містом на 
території сучасної 

України, в якому з'явився 
трамвай. Сталося це в 1880 

році. І якщо до цього дня 
Львів залишається єдиним 

містом Західної України, 
де функціонує цей вид 

транспорту, то  на Донбасі 
функціонує аж 8 трамвайні 
системи. 

 
Салтівське трамвайне депо в 

Харкові є найбільшим не 
тільки в Україні, а й на території всього колишнього Радянського Союзу. Його 

площа - близько 20 гектарів і вміщує в собі до 200 вагонів. 
 



У Кривому Розі є унікальний як для країни транспорт - метротрам. Будівництво 

робили по стандартам метро, хоча і з розрахунку для трамвая, такий собі гібрид 
трамвая і метро 

 
На фото сучасний трамвай, який випускається на заводі «Електрон» у Львові.  

. 
 

  5.    лоскіт 

 
 

6.    6 

 

 

7.     Тетяна 

Біографія Тетяни Яловчак нагадує мотиваційний фільм, де герой завдяки 

неймовірній силі волі досягає мети. Судіть самі, вперше піднятися на гору в 
29 років, а в 36 - вже підкорити стрімкі вершини кожного материка.  

2017-й спортсменка завершила в 
статусі альпіністки номер один, 

підкоривши вершини Аляски, 
Австралії, Океанії і Антарктиди. 

Яловчак зробила неможливе - 
стала першою українкою, яка 

виконала програму "Сім 
вершин" 

 

 

8.   Марафон 

Найстаріший марафонець у світі - індієць Фауджа Сінгх. У 2011 році він увійшов до 
Книги рекордів Гіннеса як найстарший марафонець, пробігши повний марафон 

у віці 100 років за 8:11:06.  
 



 

Британський дослідник і шукач пригод Сер Ранульф Файнс  пробіг 7 марафонів 
протягом 7 днів на 7 різних континентах, незважаючи на серцевий напад, що 

трапився кількома місяцями раніше. 
 

Бельгійський рекордсмен Стефан Енгельс пробіг 365 марафонів протягом 365 днів 
(щодня - по марафонській дистанції). Хоча коли він був дитиною, у нього була 

астма, і йому категорично рекомендували уникати фізичної активності.  
 
Найважчою людиною, яка коли-небудь пробігла марафон, став американець Чарльз 

Бангерт, що важив 427 фунтів 
(майже 194 кг). 

Сучасна марафонська дистанція (26,22 

милі = 42,195 км) була 
встановлена в 1908 році під час 

проведення Олімпіади в Лондоні. 
До цього марафони відрізнялися 

протяжністю, навіть незважаючи 
на те, що ґрунтувалися на 
відстані, яку подолав Фідіппід. 

  
У 2002 році британець Ллойд Скотт «пробіг» Лондонський марафон в костюмі 

водолаза, який важив 55 кг. Скотт подолав дистанцію приблизно за п'ять днів і 
встановив світовий рекорд за найповільніший пробіг марафону. Британець 

продовжує регулярно встановлювати «антирекорди»: так, в 2011 році він 
фінішував на марафоні в Лондоні аж за 26 днів, оскільки весь цей час 

знаходився в костюмі гігантського равлика. Слід зазначити, що за допомогою 
своїх акцій Скотт збирає великі суми на благодійність. 

 
Середньостатистичний марафонець-професіонал біжить марафон зі швидкістю 20 

км / ч. Це в два рази більше швидкості міграції сайгаків і північних оленів.  
 
Шведський радист Кельберг пробіг марафон на палубі судна «Сотелл». Для цього 

йому довелося пробігти 224 кола по кораблю. 
 

У 1961 році фермер з Австралії Кліфф Янг виграв ультрамарафон, хоча біг його 
вперше. Він пробіг 875 км за 5 днів, 15 годин і 4 хвилини, випередивши бігунів -

профессіноналов, хоча біг Кліфф в досить повільному темпі і спочатку сильно 
відставав. Виявилося, що фермер не робив перерв на сон і втік, поки всі спали, 

тому що звик працювати без сну по кілька днів поспіль, збираючи овець на своїх 
пасовищах. 

 
Найповільнішим марафонцем вважається Сіндзо Канакурі, який подолав гонку за 54 

роки, 8 місяців, 6 днів, 8 годин, 32 хвилини і 20 секунд. Чому так довго? Він 
заблукав під час Олімпійських ігор в 1912 році і не зміг фінішувати, поки більш 

ніж через 50 років журналісти не знайшли його в Японії і не запропонували 



йому закінчити те, що він почав в Стокгольмі. Найцікавіше, що весь цей час 

влада Швеції вважала його зниклим без вісти. 
 

Самий «висотний» марафон Tenzing Hillary Everest Marathon проходить на Евересті,  
стартова лінія якого перебуває на висоті 5364 м. 

 
Наймолодшим зареєстрованим марафонським бігуном в світі є Будхен Сингх, який 

вперше брав участь в подібній гонці, коли йому було всього лише 3 роки. У віці 
5 років він, як повідомляється, вже пробіг близько 50-ти марафонських 
дистанцій. 

 

 

9.   9 

 

 

 

https://www.populationpyramid.net/ru/ 

73,58 / 8,386 = 8,77 

 

10.    10 

  

11.    палінонім 

Псевдонім, який утворений за допомогою читання імені та прізвища справа наліво.  

 
 Найбільше число псевдонімів було у «короля» дореволюційної журналістики 

В.Дорошевіча - 106. Але «світовий рекорд» в цій області належить Вольтеру 
(справжнє прізвище - Аруе) - до 200. 

Частина співробітників технічної підтримки Яндекса діє під колективним 
псевдонімом «Платон Щукін». 

                                                      

https://www.populationpyramid.net/ru/


12.    молоком 

Цей спосіб був досить добре відомий співробітникам в'язниць, тому великого успіху 
таке листування не несло. 

Історія невидимих чорнил йде у глибоку давнину.   

Знаменитий давньоримський поет Овідій вказував на можливість писати листи 
молоком, в цьому випадку написане проявляється від нагрівання. 
Давньогрецький філософ Філон Олександрійський ще в I столітті приводив 

приклад рецепта невидимого чорнила. У його рецепті вони виготовлялися з 
соку чорнильних горішків (цецідія). 

Існує багато способів виготовлення невидимих чорнил в домашніх умовах зокрема 

за допомогою мідного купоросу, рисового відвару, лимонного соку, йоду, 
віску, крахмалу, аспірину тощо. Всі вони проявляються під впливом різних 

речовин. А є чорнила, які, навпаки, зникають через декілька днів. 

 

13.    душа 

 

14.    супінатор 

А – Пінкертон;  

В – саке (сурі – корейська рисова горілка; арак – рисова горілка в Азії);  

С – текстура (фрактура, швабахер, ротонда). 

У зв’зку з неоднозначними відповідями прийшлося помучитися. 

 
 

15.    ин 

Вищий керівник КНДР Кім Чен Ин. 

У «Словнику української мови» Бориса Гринченка маємо багато слів на букву «и», 
однак під час русифікації подібні форми практично лімітувалися з української 

мови. Сучасні словники не фіксують жодного слова з початковим «и», хоча є 
прибічники того, що слова (зокрема индик, инший тощо) вживаються усно, 

чому б їх офіційно не ввести до словників.  

В абетках для дітей на картках написані слова з початковими літерами; картинок до 

букв «ь» та «и» там немає. 

☺  Хтось іще стверджує, що слова української мови не можуть починатися на 
букву "и"? (див. фото) 



 

 

 

 

 

 

 

 

16.   мед 

Кілька років тому світ вразила дивовижна знахідка: в одній з пірамід Єгипту - 
усипальниці фараона Тутанхамона - археологи знайшли посудину з 

натуральним медом. Що примітно, знайдений археологами бджолопродукт мав 
характерний запашний аромат і виявився абсолютно їстівним. Згідно з 
експертизою, мед провів у піраміді близько 6000 років! Цей відрізок часу ніяк 

не вплинув на його смакові якості або корисні властивості. 
 

Натуральний мед вважається природним консервантом. Він дозволяє продовжити 
термін придатності інших продуктів, не кажучи вже про свій власний. Тому 

відповісти на запитання "Який термін придатності в меда?" - практично 
нереально. Найбільш вражаючим прикладом такої "консервації" в історії є 

обмазування медом тіла Олександра Македонського для його збереження при 
транспортуванні з Вавилона (територія сучасного Ірану) на батьківщину в 

Олександрію (Єгипет).  

Клеопатра - перша жінка, яка стала застосовувати мед в косметичних цілях. Її 

рецепти краси до сих пір користуються популярністю у жінок різного віку. Вона 
зауважила, що мед робить шкіру оксамитовою, ніжною, розгладжує зморшки і 

тонізує. 

Мед є єдиним продуктом в світі, який має вічний термін придатності. Мед 
замішаний на простих цукрах, які створюються за допомогою ферментації. 

Бджоли роблять мед практично недосяжним середовищем для бактерій, тим 
самим перетворюючи його в ідеальний продукт. 

 



Мед - найдавніші ласощі на землі. Його добували 15 тисяч років тому, в кам'яному 

столітті. Тоді він був просто ласощами, а про його лікувальні властивості 
дізналися набагато пізніше. А ось бджільництвом люди почали займатися 

приблизно 5 тисяч років тому, причому,  що цікаво, зовнішній вигляд вуликів з 
того часу змінився зовсім 

незначно. 
 

Користь меду незаперечна. Про 
це писалися різноманітні 
трактати лікарів минулих 

століть, та й сучасні медики 
не заперечують його 

користь. Обумовлено це тим, 
що в його складі більше 300 

корисних речовин, 23 з яких 
- амінокислоти, а 40 - 

мікроелементи. Мабуть, це 
єдиний продукт з таким 

складом. 

 

Існує безліч сортів меду. Всього їх більше 3 000, оскільки бджоли можуть збирати 

мед з багатьох рослин. 

Мед не можна нагрівати. При сильному нагріванні всі корисні речовини 

руйнуються, тому якщо ви покладете мед в дуже гарячий чай або окріп, він буде 
солодким, але не корисним. Максимальна температура нагріву для цього 

продукту - 50 градусів. 
  

Для того, щоб зібрати 100 грам меду бджолі необхідно облетіти ні багато, ні мало 
100 000 квіток та сорок  шість тисяч кілометрів, для порівняння - це довжина 

екватора. 
 

У 1985 році перуанські митники затримали на кордоні велику партію меду з 
Еквадору. Як виявилося, в ласощах містився кокаїн. Пізніше з'ясувалося, що 
наркотик не був підмішаний механічним способом. Для отримання смертельно-

небезпечного меду бджіл випускали прямо на плантації коки. 
 

Мед «Ельфійський» з Туреччини коштує  $ 6800 за кілограм - це найдорожчий сорт 
меду у світі. Він видобувається в печері в долині Сарікаір у міста Артвін на 

глибині 1800 метрів. 
 

Добування меду - старовинний слов’янський промисел, а люди, які займалися ним, 
називалися бортниками. Одомашнювати  бджіл тоді ще не вміли, ось і 

доводилося бортникам лазити в дупла до бджіл. 
 



Мед часто підробляють і розбавляють. Чого тільки туди не додають: цукрову і 

крохмальну патоки і крохмальний цукор, борошно, гіпс, глину, крейду і навіть 
клей. Існує старовинний спосіб швидкої перевірки меду на домішки. Візьміть 

сірник і ткніть ним в мед, потім підпаліть його. Якщо мед натуральний, сірник 
буде горіти, якщо ні, то мед буде плавитися на сірнику. 

 
17.    вікторина 

 

18.    автокранівник 

13 літер 

 

19.   вегетаріанства 

Швидше за все, не всі нинішні вегетаріанці знають, що вегетаріанство як термін 
виникло тільки в XIX столітті, а до цього моменту вживання їжі рослинного 
походження і відмова від м'яса позначалися не інакше як «їжею Піфагора». 

Виявляється, давньогрецький філософ і математик Піфагор, що жив в VI 
столітті до н. е., в числі перших став дотримуватися системи вегетаріанського 

харчування. 
 

Дуже цікаво, що до 1944 року поняття «вегетаріанство» було єдиним і не виключало 
вживання молочних продуктів, меду, яєць і риби. Однак в 1944 році Елсі 

Шриглі і Дональд Уотсон оголосили себе «веганами» і тим самим ввели 
однойменне поняття «веганство». Веганство - це повне, дуже суворе 

вегетаріанство без будь-яких винятків. 
 

Перша в світі спільнота вегетаріанців була сформована в 1847 році в Англії. 
Головною метою активістів було розвінчання міфу про те, що рослинна дієта 

несумісна зі здоров'ям і довголіттям. 
 
Вегани сперечаються один з одним, чи можна їм вживати мед , чи не можна. Одні 

доводять, що не можна, тому що це продукт тваринного походження, та й 
недобре забирати мед у бджіл. Інші ж не бачать нічого поганого в цьому.  

 

20.    пальці 

 

21.    звичайна, європейська, смерека 



Рід ялина включає близько 50 видів, з них в Україні один - ялина звичайна, або ялина 

європейська, або смерека. 

Головний корінь ялини після 10-15 років життя відмирає, і вторинні корені 
починають розповзатися під поверхнею землі, не надто в неї заглиблюючись. 
Саме тому ялина погано вміє протистояти ураганному вітру. 

 
У разі загибелі ялини з її коренів може 

вирости дерево-клон. У Швеції таким 
чином росте ялина, якій налічується 

більш як 9500 років. Її можна вважати 
найстарішим рослинним організмом 

в світі.  
Геолог Лейф Куллман, який виявив 

незвичайне дерево, назвав його на 
честь свого собаки - Тікко. 

 
Основна частка паперу в усьому світі 

робиться саме з ялини. 
 
Кожна шишка містить близько сотні насіння. 

 
Смерекові ліси дивним чином впливають на клімат. Взимку в ялиннику тепліше, ніж 

за його межами, а в літню спеку – прохолодніше. 
 

Волокна у ялинової деревини поширені дуже рівномірно, тому музичні інструменти, 
цілком або частково виконані з ялини, мають дуже чисте звучання. 

 
У більшості ялин голки плоскі, але у деяких видів вони мають по чотири грані. 

Тригранних голок у ялин не буває. 
 

Найдорожча в світі різдвяна ялинка була встановлена в Абу-Дабі. Вартість її 
становить 11 мільйонів доларів США. Прикрасили її коштовностями від 
найвідоміших світових виробників. 

 

22.   Уельс 

Уельс - батьківщина легендарного короля Артура. Про велич Уельсу свідчать 
старовинні замки. Цікаво, що тут на одну квадратну милю замків приходиться 

більше, ніж де-небудь в світі. Саме перший принц Уельсу став королем 
Великобританії. Тому тепер титул «принц Уельський» отримує тільки 

спадкоємець англійського престолу, перша дитина чоловічої статі у правлячого 
монарха. 

 
Цікавим фактом є те, що в Уельсі проживе три мільйони жителів і 11 мільйонів 

овець. 



 

     В маленьку валлійському селі 
Сентон-Брідж кожен рік в листопаді 

проходить конкурс «Найбільший 
брехун у світі». Правила дуже 

прості - протягом п'яти хвилин 
конкурсант повинен без папірців 

розповісти переконливу, 
неправдоподібну історію. Є тільки 
одне обмеження - заборонено брати 

участь на звання найбільшого 
брехуна політикам і юристам, 

оскільки в правилах записано той факт, що вони дуже досвідчені в майстерній 
брехні. Цікавий факт, що одного разу це змагання виграв єпископ Карлайл з 

самої короткою промовою: «Я ніколи не говорив неправди в своєму житті». 
 

З липня 1980 року в місті Лануртід-Уеллс проходить 35-кілометровий марафон 
«Людина проти коня». Змагаються люди з жокеями на конях. Як правило, 

беруть участь до п'ятисот учасників. За цей час двічі перемагали бігуни. 
 

В Уельсі знаходиться місто,  яке є світовим рекордсменом по довжині своєї назви. 
Містечко, назва якого складається з 58 букв, знаходиться в Північному Уельсі.  

 

А ось ще один цікавий факт: математик і лікар Роберт Рекорд, який народився в 
Тенбі, на південному заході Уельсу, придумав загальновідомі знаки «=», «+» і 

«-». 
 

Столиця Уельсу - Кардіф - стала першим містом у всій Великобританії, яка отримала 
місто-побратим в Китаї  в 1983 році. До сьогоднішнього дня серед побратимів 

Кардифа є зокрема і Луганськ (Україна). 
 

Лаун-теніс або великий теніс був винайдений в 1873 році валлійцем Уолтером 
Клоптон Уінгфілд. 

 

23.   Уельс - одна з чотирьох «історичних провінцій» Сполучного  

Королівства Велика Британія, які традиційно називаються 

країнами 

Уельс - одна з країн Сполученого Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії, яка підпорядкована Лондону, але з власним законодавчим органом - 
Національною асамблеєю Уельсу. 



Кожна з  країн Сполученого 

Королівства має свою 
власну систему 

адміністративного та 
географічного поділу, яка 

часто походить ще з часів до 
появи держави Велика 

Британія. Три з чотирьох 
історичних країн (крім 
Англії) володіють значним 

ступенем автономії. 

До 1955 року столиці Уельсу не 

існувало. Місто Кардіфф 
тільки в минулому столітті був проголошений столицею. 

 
Цікавий факт про Уельс - те, що його прапор не входить до складу об'єднаного 

прапора Сполученого Королівства. Червоний дракон на біло-зеленому тлі досі 
захищає Уельс, який ніколи не був суверенною державою. 

 
 

24.   клондайк 

 

25.   три-,   триразовим 

У загальному заліку, серед дітей до 18 років  та  серед сільських учнів. 

 

 

Відповіді ІІ туру 46-го конкурсу «50 слів» 

Бондарєва Вікторія Борисівна 

Адреса:          вул.  Молодіжна, буд. 6, кв. 15, с. Веселе, 

                     Старобільський район, Луганська область, Україна,   92733 

Викладач  Старобільського коледжу Луганського НАУ  

 (вул. Молодіжна, буд. 8,  с. Веселе, Старобільський район, Луганська 

область,  92733) 

Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання – 



 02.01.19 – 14.01.19 

Здрастуйте, шановний Валерію Михайловичу! 

Чомусь цього разу по багатьом запитанням не було впевненості. 

Начебто здавалося, що рішення десь поряд, але ухопити за «хвіст» 

не виходило.Ну, що є – те є. 

З повагою. 

26.    188 

Спроби: 188; 186; 192; 190; 182 

 

27.    г 

Є декілька міжнародних системи нумерації швейних ниток. 
- Метрична нумерація Nm 
- Етикетна нумерація № 

- Англійська система нумерації бавовняних ниток NeB 
- Нумерація tex (текс) 

 
Метрична нумерація позначається символом Nm. Цей спосіб нумерації показує, 

скільки метрів простої нитки важить 1 грам. Під простою ниткою мається на 
увазі пряжа, виготовлена способом прядіння з окремих волокон відповідної 

довжини. Поєднуючи дві або кілька елементарних ниток в одну (крутінням) 
виходить кручена нитка. Цифра праворуч від косої риски позначає кількість 

елементарних ниток (складань), з яких виготовляється кручена нитка.  
 

Етикетний номер позначається символом №. Цей спосіб нумерації випливає з 
метричної нумерації Nm, але не дає інформації про складання, тобто не вказано 
зі скількох елементарних ниток була скручена нитка. Етикетний номер без 

даних про складання грунтується на поперечному перерізі нитки в три 
складання навіть в тому випадку, якщо насправді нитки з іншою кількістю 

додавань, тобто при трьох складеннях цифрове позначення нитки № та Nm 
збігаються (№40 = Nm40/3). Чим нижче етикетний номер, тим товщі швейні 

нитки. 
 

Єдина нумерація текс дозволяє звести різні нумерації до єдиного знаменника. На 
відміну від номерів текс показує скільки грам важить 1 км нитки. 

 

 

 

28.    масло 



Масло, яке виготовлене з натуральних вершків, взимку має білий колір. Приємний 

жовтий відтінок цьому продукту надає свіжа трава, яку корівки з великим 
апетитом поглинають влітку. Або штучні барвники, зокрема каротин, які 

вводять виробники взимку. 
 

Колір натурального вершкового масла - світло-жовтий, кремовий, а не яскраво-
жовтий або абсолютно білий. У першому випадку, швидше за все, додали 

барвники, а в другому - можливі рослинні складові. 
 

 

Жовтим його зробили для нас маркетологи, просто картинка в рекламі з жовтим 

маслом виглядає краще. Бачите, як все просто. Думка маркетолога сформувала 
колір продукту і виробники стали трохи додавати барвника ..  

 

29.   Мирів, -ирів 

Засіпалася, чи треба у відповіді писати повну назву міста чи тільки літери, які 

стоять замість крапочок. 

Місцевість, де розташований райцентр Немирів, 
заселена здавна. В урочищі Городище, неподалік 
Немирова, виявлено залишки 

поселення трипільської культури. У цьому ж 
урочищі є одне з найбільших (150 

га) скіфських городищ VII—VI ст. до 
н. е. — Немирівське городище. Воно оточене 

могутніми валами — 32 метри завширшки, 9 
метрів заввишки та 5,5 км завдовжки.  

У Х—ХІ ст. на цьому місці існувало давньоруське поселення. За переказами, на місці 

цього поселення виникло місто Мирів, яке під час татарської навали було 
вщент зруйноване. 

На околицях Немирова знайдено 122 римські монети II-III ст. - і 2 срібні персні з 
вставленими в них римськими монетами. 

 
Вигідне стратегічне положення міста призвело до того, що воно відразу ж стало  

ареною запеклих боїв, його не раз спустошували турецькі загарбники і татарські 
орди. Але минав час, і місто знову виростало з попелу і руїн.  

 
Великих руйнувань зазнало місто під час міжусобної боротьби польських магнатів. 

Як свідчать літописи, в XVI ст. місто часто переходило від одного феодала до 
іншого. 

 



Наприкінці XIV ст. виникло нове місто Немирів. Перша письмова згадка про місто 

припадає на 1506 рік.  

 
 

 30.    шелестів, шурхотів 

Напівфабрикати з листяних порід деревини надають паперової продукції ряд  цінних 

властивостей, зокрема безшумності при гортанні (цього потребують нотний 
папір, папір для текстів радіо і телевізійних дикторів) 

Використовувати папір як засіб по догляду за тілом після туалетних процедур 
людина почала в 875-му році до н.е. І вперше це зробили китайці. 

 
Найбільше піклуються про екологію в Каліфорнії: за законом, там можна 

використовувати для діловодства тільки папір, отриманий з макулатури. 
 

Багато скептиків заперечують, що винахід паперу належить людству. Адже оси, 
пережовуючи деревину, щоб отримати матеріал для своїх осель, роблять 

практично те ж саме. Виходить, люди просто «підгледіли» у них цю технологію. 
Проте, від офіційної версії - того, що папір був винайдений китайцем Цай 
Лунем в 105 році, - історики поки що не відмовляються. 

 
До 18 століття читати написане на папері було не тільки незручно, але й шкідливо 

для зору, адже паперові листи мали неприємний сіро-коричневий колір. 
Ситуація змінилася тільки з винаходом хлору і його використанням в якості 

відбілювача. 
 

Навіть якщо ви поставите свій підпис і дату на чистому листочку паперу, його вже 
можна вважати документом. 

 
Паперові відходи становлять четверту частину всього світового сміття.  Один єдиний 

працівник сфери, пов'язаної з фінансами або юриспруденцією, в рік може 
"списати" до 20 стовбурів дерев. 

. 

Папір витримує близько 3-5 циклів повторної переробки. У старій добрій Європі при 
виробництві паперу використовується близько 50% вторинної сировини 

(макулатури). В Японії цей показник ще вище - 65%. Викликає жаль те, що в 
країнах колишнього СРСР цей показник становить менше 1%. 

 
На думку деяких психологів, найкраще місце для читання, як не дивно - туалет. Цей 

факт не залишився непоміченим. Деякі виробники стали друкувати анекдоти і 
цілі твори на рулонах туалетного паперу. Сміх сміхом, але це нововведення 

користується успіхом, і такі "книги" презентуються на багатьох книжкових 
ярмарках. 

 



Туалетний папір - дуже високотехнологічний продукт. Посудіть самі: він не повинен 

розповзатися в руках, але повинен досить швидко розчинятися у воді, щоб не 
забивати каналізаційні труби. 

 

 

31.    100 

Намалювавши умовну «річку» та навирізавши умовних «плотів» різної площі, 

намагалися знайти відповідь практичним шляхом. Але кожного разу при 
повороті «пліт» чіплявся за «берег» і визначитися з розмірами було дуже 

важко. Аж поки в якийсь момент не осінило, що у плота немає двигуна, руля 
тощо, і йому не обов’язково робити поворот. І аж тоді зупинилася на 

розмірах 10х10 м. 

 

32.    тихоходи 

 

33.     рюкзак 

 

34.    Ій 

Буквосполучення «ій» присутнє у більшості назв. 

Ій - це сільське поселення (сумон), яке входить до складу Тоджинського кожууна 
Республіки Тива Російської Федерації. Адміністративним центром є село Ій. 

З такою назвою ще є громада в Фінляндії . 

 

  

35.    вода 

Вважається, що довгожительство горян обумовлено тим, що вони п'ють талу воду, 
що стікає з гірських вершин. 

 
Неймовірно, але країни з високими доходами споживають до 60% власних запасів 

прісної води. А там, де населення бідує - всього лише 8%. 
 

Коли робота і побут геть виснажать тлінне тіло, візьміть кулер, який кип'ятить воду 
і випийте звідти 2 склянки чистої, трохи захололої води. Медики стверджують, 
що іпохондрія при цьому відступає, немов ніч перед днем. 

 



Вода відбиває всього лише 5% сонячного світла, лід - тільки 2%, а ось сніг - цілих 

85%. Саме тому в сніжні дні навіть вночі на вулиці досить видно. 
 

Температура льоду різна. Наприклад, антарктичні льодовики охолоджені до -60 
градусів, гренландскі - до -28, а альпійські - усього лише до нуля. 

 
Площа всіх сніжинок, що знаходяться в 1 грамі снігу дорівнює 0,06-0,37 м2. 

 
Води Саргассова моря найпрозоріші на планеті. 
 

На сьогодні в природі відомо близько 1330 видів води: грунтова, дощова, зі свіжого 
або злежаного снігу тощо. Цікаво, що не буває двох однакових складів вод з 

різних точок забору аква віти. 
 

Якби люди і тварини з'їдали все те, що росте і живе в Світовому океані, їжі вистачило 
б  290 мільярдам живих істот. 

 
Всього двохвідсоткове скорочення кількості води в тілі людини може привести до 

20 відсоткової втрати мозкової активності. 
 

Найдорожча вода продається в Лос-Анджелесі. Коштує вона 90 доларів за літр і 
упакована в пляшки, інкрустовані стразами «Swarovski». Кажуть, у неї 
особливий смак і PH. Водичка така користується величезним попитом у 

«золотої молоді». 
 

З рослин найбільш водянистий - кавун (93%), а з живих істот - медуза (99%). 
 

За своє життя з водопровідною водою кожен росіянин вживає два мішка хлору, 
мішок нітратів, «з'їдає» п'ять алюмінієвих кухлів і дві залізні гантелі - по півтора 

кілограма кожна - і столову ложку бору, випиває літр нафтопродуктів. 
 

 

 

36.      

 

 

 

 

Мова йде про Велику Медведицю (Великий Віз). 



У зв’язку з тим, що п’ять зірок астеризму рухаються з близькою швидкістю в одному 

напрямку, а дві – в іншому, форма Велокого Ковша зазнає помітної деформації 
протягом 100 000 років 

 

 

37.    21 

23 березня 1953 Білл Мосієнко закинув у ворота «Рейнджес» три шайби за 21 
секунду, і це до сих пір рекорд НХЛ, який вже навряд чи колись буде побитий.  

Перші матчі НХЛ відбулися 19 грудня 1917 року. В даний час до складу 
найсильнішої в світі професійної хокейної ліги входять 30 команд.  

 
16 квітня 1999 року завершилася спортивна кар'єра найвідомішого хокеїста в історії 

НХЛ - Уейна Гретцкі. У матчах НХЛ Гретцкі закинув 894 шайби і зробив 1963 
результативні передачі. Його результат не перевершений до цих пір.  

 

Найпотужнішим кидком серед професіоналів мав Боббі Халл. Після його удару, 
шайба летіла зі швидкістю 190,4 кілометра на годину. 

 
За всю багаторічну історію НХЛ Кубок Стенлі двічі не був розіграний. У 1919 році 

турнір припинили через 
епідемію грипу, а в 2005 році 

чемпіонат не відбувся через 
страйк хокеїстів. 

 
Льодовий комбайн (ресурфейсер) 

для чищення та заливки 
льоду був винайдений в 1949 

році Френком Замбоні. Ця 
машина дозволяла 
вирівнювати, промивати і повторно заливати лід одній людині всього за 10 

хвилин. 
 

Єдиною жінкою, яка грала в НХЛ, на даний момент є Манон Реом. 
 

Шайба виготовлена з пластику або вулканізованої гуми. Колір ігрової шайби - 
чорний, обтяженою тренувальної - помаранчевий, полегшеної тренувальної - 

синій, для тренувань воротарів - білий. Шайба заморожується кілька годин 
перед грою для того, щоб запобігти підстрибування. 

 
Вкидання шайби в гру з'явилося в 1914 році. До цього суддя повинен був покласти 

шайбу на лід. Результатом цього були різні удари, переломи та інші 
неприємності у судді. 

 



У спортивних іграх часто зустрічаються спеціальні терміни для позначення 

комбінації успішних дій гравця. Якщо один хокеїст за матч закидає шайбу, 
робить гольову передачу і бере участь в бійці, таке «досягнення» називається 

хет-триком Горді Хоу - на честь знаменитого канадця Горді Хоу, відомого як 
бомбардирськими якостями, так і агресивністю. 

 
У 1995 році зародилася традиція віддавати трофей на день кожному з переможців. 

Більшість хокеїстів ставилися до нього з повагою, але деякі підійшли з 
родзинкою. Найпопулярнішою розвагою хокеїстів став сніданок з кубка. 
Мартін Бродо влітку 2003 року, завалившись ввечері біля телевізора, лопав з 

чаші солоний попкорн. Хтось приносив в бар, ну а були ті, хто хрестив своїх 
дітей з кубка Стенлі. Нещодавно кубок навіть взяв участь в параді сексуальних 

меншин. Тобто з 1995 року гравці творять, що хочуть. 
 

Збірна СРСР вигравала 22 чемпіонату світу і 7 олімпіад. І жодного разу (!!!) не 
залишилася на ЧС без медалі за весь час. 1962 рік не рахується - той чемпіонат 

проходив в американському Колорадо-Спрінгс, а радянська збірна просто не 
грала на ньому з політичних причин. 

 

 

 

38.     

 

39.    кебета 

 

40.   Куллінан 

Куллінан або «Зірка Африки» - найбільший алмаз у світі. Його розміри вражали, вага 
становила 3106, 75 карата, але огранувати гігантський алмаз було не можна, так 
як в ньому виявилися тріщини. 

 
Для його обробки був запрошений кращий гранильщик Європи Йозеф Ашер: він 

кілька місяців вивчав камінь, перш ніж приступити до роботи. Коли ювелір в 
перший раз приставив до Куллінану стамеску і вдарив по ній молотком, то 

втратив свідомість від хвилювання. 
 

Його розкололи на дев'ять великих діамантів, кожен з яких отримав легендарне ім'я 
і свій порядковий номер. 

 
Алмази формуються під землею на глибині 

160 км. На поверхню їх виштовхують 
глибокі вулканічні виверження. 
Наукові методи дають для алмазів вік 



від півтора до трьох з половиною мільярдів років. Можна сказати, що алмази 

старші за все, що нас оточує, і їх вік можна порівняти з віком нашої планети. 
 

Діаманти складаються з одного елемента - з вуглецю. 
 

Алмази, створені в лабораторіях, мають ідентичні хімічній будові і фізичним 
властивостям алмазів, видобутих під землею. Навіть не всі професійні 

геммологи здатні розрізнити справжній алмаз від штучного. 
 
У 2004 році астроном Тревіс Меткалф виявив алмаз вагою в 10 мільярдів трильйонів 

трильйонів карат. Цей величезний алмаз колись був ядром згаслої зірки, і його 
нинішній діаметр складає 4 тис. км. Розташований він приблизно в 50 світлових 

роках від Землі. Астрономи вирішили назвати цей гігантський алмаз "Люсі". 
Насправді алмаз є самим твердим природним матеріалом, проте людина 

створила щось ще більш тверде. У 2005 році вчені з Університету Гейдельберга 
змогли створити речовину, яка на 11% перевищує за твердістю алмаз. Новий 

матеріал отримав назву "гіпералмаз". 
 

 

41.    Тірренське 

Відповідно до Міжнародної гідрографічної організації (МГО), Середземне море 
ділиться на 7 морів: Альборан (50 000 кв.км);  Балеарське (86 000 кв.км);  

Лігурійське (15 000 кв.км); Тірренське (214 000 кв.км); Іонічне (169 000 кв.км);  
Адріатичне (144 000 кв.км);  Егейське (179 000 кв.км). 

 
Хоча багато посилань приводить більш широкий перелік морів аніж 7. Цікаво те, що 

деякі з них не визнані цією організацією, однак вони відомі ще з давніх часів. 
 

42.    хижаки 

 

43.   Ленінград 

У Крикальова абсолютно, 100-відсотково інженерні мізки. Тому з Крикальовим 

начальству завжди було непросто. У нього з будь-якого професійного приводу 
є своя думка - продумана, аргументована. І - найнеприємніше для керівництва 

- він має звичку її відстоювати. 

З другого свого польоту Крикальов повинен був повернутися через п'ять місяців. 

Але залишився на рік. Перша і, здається, єдина історія, коли космонавта 
«земля» попросила затриматися. Сергій відлітав 311 діб. А після повернення 

отримав Зірку Героя Росії за номером один. 
 

В 1997 році Сергій став чемпіоном світу в пілотажі на планерах. 



 

В 1994 році Крикальов став першим російським космонавтом, який виконав політ на 
американському шатлі. Під 

час польоту з 
американським космічним 

кораблем сталася 
надзвичайна подія - 

відмовила електроніка 
життєзабезпечення і 
повітропровід. Незважаючи 

на заперечення 
американської сторони і 

пропозицію дочекатися 
дублюючого судна з Землі, космонавт зумів відновити і запустити прилади 

шаттла. Це викликало захват і подив як американської, так і російської сторін.  
 

Кращого за нього екскурсовода по рідному Пітеру немає. Вчителька історії всі уроки 
проводила на вулиці - через історію будинків великого міста розповідала 

учням предмет. Крикальов пам'ятає ті заняття до сих пір.  
 

Сергій Крикальов провів в космосі в цілому більше двох років, завдяки чому і 
прославився як найдосвідченіший космонавт на планеті Земля і став героєм 
списку Men's Health «15 найсильніших чоловіків планети». 

 

44.    16,  11 

Трішки мене бентежить те, що у відповідях 45-го «сміттєзвалища» використано 

у множині, а в обох кросвордах – у однині.  Все ж таки наважуся зарахувати 
це слово як відповідь. 

Колорадо, трембіта, Борис, не, Корбут, сміттєзвалище, петля, мода, свастика, 

Ісландія, хліб, Лєван, дуб, до, коньяк, Ефес. 

Колорадо, трембіта, Борис, сміттєзвалище, свастика, Ісландія, Ефес, гниди, снежань, 

до. 

 

45.    сокіл 

Основне призначення цього інструменту - 

це забезпечити постійний і зручний доступ 
до штукатурного розчину і наявність під 

рукою пристосування для його       
розгладження по стіні. 

 



46.   римська 

   У всьому світі зустрічається всього три види стопи: «Єгипетська», «Грецька» і 
«Римська». 

 
   Найпоширенішою в світі формою стопи 

вважається «єгипетська» (близько 
70%); на другому місці за поширеністю 

- «римська» стопа; найрідкісніша і, за 
визнанням художників і скульпторів 

усього світу, найкрасивіша ступня - 
«грецька». 

 

Деякі посилання вказують на наявність ось таких варіантів стоп: 
1) Єгипетські 2) Римські; 3) Грецькі; 4) Німецькі; 5) Кельтські 

 
Область медицини, яка займається вивченням будови і методів лікування стопи 

людини, називається подіатрія. Існує навіть окремий вид ворожіння по лініях 
стоп і формі пальців ніг - педомантія ... 

 
 

47.   римська,  адитивна,  непозиційна 

Найголовніше, що потрібно знати про систему числення - її тип: адитивна або 

мультиплікативна. У першому типі кожна цифра має своє значення, і для 
прочитання числа потрібно скласти всі значення використаних цифр. У другому 
типі кожна цифра може мати різні значення в залежності від свого місця 

розташування в числі. 
 

Прикладом непозиційної, адитивної  системи, яка збереглася до наших днів, може 
служити система числення, яка застосовувалася більше двох з половиною тисяч 

років тому в Стародавньому Римі. Для запису проміжних чисел римляни 
використовували не тільки складання, а й віднімання. 

 
Чому самої вживаною людською системою числення є десятична? Тому, що на руках 

у нас 10 пальців. "Але на одній то руці всього п'ять пальців" - скажуть деякі і 
будуть праві. Історія людства знає приклади пятерічної системи числення. "А з 

ногами - двадцять пальців" - скажуть інші, і будуть теж абсолютно праві. Саме 
так вважали індіанці Майя. Це навіть видно по їх цифрам. 

 

Дуже цікаве поняття "дюжина". Подивіться на свої руки, вірніше, на одну руку. 
Скільки фаланг на всіх пальцях однієї руки, не рахуючи великого? Правильно, 

дванадцять. А великий палець призначений відзначати відраховані фаланги. А 
якщо на іншій руці відкладати пальцями кількість повних дюжин, то отримаємо 

всім відому шістдесяткову вавилонську систему. 
 



У найпростішій системі числення для запису чисел використовується тільки одна 

цифра. Її можна зобразити у вигляді палички I, кружечка O, або будь -який 
інший фігури. Така система числення використовувалася, і до сих пір 

використовується в основному народами, які не мають писемності.  Але іноді 
такою системою числення користуються і сучасні люди, наприклад, 

відзначаючи зарубками кількість минулих днів, або олівцем відзначаючи 
рисками в зошиті кількість проданих товарів. 

 
Було давно помічено, що якщо у курки десять курчат, то пропажа одного викликає 

у неї занепокоєння. Рахувати вона, звичайно ж, не вміє, але недостачу відчуває. 

А ось пропажі тринадцятого, п'ятнадцятого вона вже не помічає. 
 

Дивно, але людина поводиться приблизно так само: кількості, більші десяти, без 
попереднього рахунку вона сприймає як абстрактну безліч. Кількості, менші 

десяти, ми називаємо «кілька» і сприймаємо вже інакше. 
 

Як відомо, військові люблять командувати. Багатовіковий досвід показав, що 
найзручніше командувати чотирма підлеглими. Тому зазвичай в полку чотири 

батальйони, в батальйоні - чотири роти, в роті - чотири взвода і т. д. Військові 
мислять як би в системі числення з основою 4. 

 
Коли вперше виміряли висоту піраміди Хеопса, з’ясували, що вона в точності 

дорівнює однієї мільярдної відстані до Сонця. Написані цілі книги про 

десяткові таємниці пірамід. 
 

У 1795 році, під час Великої французької революції, уряд за рекомендацією вчених 
вирішив абсолютно все перевести в 10-у систему числення, включаючи час. У 

московській Оружейній палаті зберігається курйозний кишеньковий золотий 
годинник, що показує «метричний час». Виготовлений він був у Франції в кінці 

XVIII століття. Годинник показує тиждень в 10 діб тривалістю, добу тривалістю 
в 10 годин, година довжиною в 100 хвилин і хвилину довжиною в 10 секунд.  

        

48.   не  дозволимо  

Документи в системі МЗС 

готуються українською 
мовою, однак з 

представництвами 
зарубіжних держав 

листування ведеться 
мовою акредитуючої 

держави або, найчастіше, - англійською. 
 
Особливо ретельно повинна готуватися і оброблятися зарубіжна кореспонденція, так 

як документи, які надсилають іншим, виправити практично неможливо, а це 
значить, що навіть незначні на перший погляд помилки або неточності можуть 



мати непрогнозовані наслідки. Відомо чимало випадків, коли в силу 

випадкових або й свідомих неточностей в документі виникали неприємні казуси 
та інциденти в міжнародних відносинах. Будь-яка неточність применшує 

цінність документа, а іноді і ставить під сумнів весь його сенс. Про якісь правки 
в дипломатичному документі не може бути й мови, а тому в цій справі 

необхідна ретельна підготовча робота. 
 

Мова дипломатичних документів - це специфічна професійна мова, вона повинна 
бути простою і лаконічною, при цьому надзвичайно рідко допускається 
вживання порівнянь і епітетів, хоча майстерно підібраний художній образ може 

підсилити виразність документа. 
 

Особливість дипломатичної мови полягає, за англійським прислів'ям, в майстерності 
"висловити огидні речі в приємних виразах". 

 
Звичайно, не всі ці вирази дослівно застосовуються, але про них треба пам'ятати, 

тому що дипломати-професіонали і зараз часто користуються цією 
"напівезопівською мовою", що маскує справжню думку автора. 

 
З іншого боку, не слід вважати, що мова дипломатичних документів - це набір 

штампів, навпаки, вона повинна впливати на почуття читача і залишати в його 
пам'яті виразний слід. 

 
    У 1945 році радянські школярі подарували американському послу 
дерев'яне панно з цінних порід дерева із зображенням герба США. Ні 

школярі, ні посол не знали, що в панно вмонтовано підслуховуючий 
пристрій, конструкція якого була розроблена Львом Терменом. 

«Жучок» був так вдало захований, що американські спецслужби 
нічого не помітили, а радянські ще 8 років прослуховували розмови в робочому 

кабінеті посла. Після виявлення пристрій було представлено в ООН як доказ 
розвідувальної діяльності СРСР, проте принцип його дії ще кілька років 

залишався нерозгаданим. 

 

49.   дощ 

Звичай кидати у криницю мак, зерна злаків, гороху, розсаду городини, а також дрібні 

монети, цілі або побиті горщики, лити борщ вчені пояснюють як 
жертвоприношення. Важливою була магія подібності – горох ототожнював 

великі краплини води, а зерно пшениці – густий дощ. 

Іноді у жінки, на подвір’ї у якої була криниця, сусідки викрадали з печі горщик 

борщу і вкидали його в колодязь. Цей звичай гарно ілюструє відома дитяча 
пісенька «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику…». 

50.     500  



120 000 / 250 = 480 

 

 

 

 

 

 

 

 


