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

17 (!). Пояснення такого не стандартного початку 2-го туру. Запитання №17 з 
першого туру анульоване з-за неправильного вказування оргкомітетом одного 

нюансу (те видання є газетою, а не журналом). Тому замість нього даємо ось таке: 
Зараз ТАМ зображується зовсім не те, що малювали ТАМ на початку. На 

другому етапі (та зараз) там є і два зáмки, і Академія наук, і площі, і башта, і палац, 
і церква, і музей, і бібліотека. 

А починалося все з зображення ТАМ білки, бобрів, вовків, рисі, лося, ведмедя 
та зубра. 

А напишіть зображену ТАМ тварину, яку ми тут щойно не перерахували. 
 

26. Між якою парою кнопок (А—А; В—В; С—С; ...) — відповідників для 

спільних в написанні в англійському та українському алфавітів стандартної 
комп'ютерної клавіатури (йдеться про ось такі 12 приблизно однакові букви: А; В; С; 

Е; Т; І; О; Р; Н; К; Х; М) відстань НАЙБІЛЬША? 
Форма відповіді — одна літера. Приміром, так: І. 
Для уточнення понять давайте домовимося про таке: 

відстанню між двома фігурами назвемо довжину 

НАЙМЕНШОГО відрізка з усіх тих відрізків, один кінець 

яких знаходиться на межі однієї фігури, а другий кінець — 

на межі другої фігури. 

 Для прикладу: на рисунку праворуч з-поміж ще п'яти 

інших (зелених) відрізків бордовим кольором позначений той відрізок, довжина якого й є 

відстанню між двома синіми фігурами. 
 

27. Назва багатофункціонального одного з найбільш уживаних українцями 

глиняного посуду, назва якого вочевидь походить від поєднання двох слів, які 

вказують, для чого він слугував на початку своєї "кар'єри" (☺. Смайлик стосується 

слова "кар'єри"). 
 

28. ☺. Студент, який перед екзаменом пробігає 100 сторінок за 10 секунд, 
називається ... . 

 

29. Розв'яжіть кросман (зразки, приклади розв’язання на сайті "50 слів — бліц. 
Чемпіон" в розділі "Все про кросмани — Кросман не теорія", адреса сайту crosman-

ag.blogspot.com):  
А. Партія в хорі або вокальному ансамблі, що виконується низькими жіночими 

або дитячими голосами. (4)  

В. Пепелиця. (3)  
С. І "Леклерк", і "Оплот", і "Меркава". (4)  

(АUВUС)\(А∩В∩С)  
Модний, але шкідливий, і дуже.  
 

30. Цей вираз походить від назви бельгійського міста, яке в XVII-му столітті було 

центром виготовлення дзвонів (російською — колоколов). Про яке місто йде мова 
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(Увага! — відповідь напишіть  українськими літерами, але так, як це місто називають 
французи)? 

 

31. Ви без сумнівів неодноразово бачили, як у кінопогонях падають коні для того, 
щоб показати глядачеві, що ці коні начебто підстрелені. А що для цього безжалісно 

до тварини підло робить вершник? 
Залік — за смислом вашої небагатослівної відповіді. 
 

32. Аж до другої третини XIX-го століття хірургам навіть в голову не приходило, 
що необхідно було вимити руки перед операцією або перед прийняттям пологів. 

Дезінфекція? Ні, не чули. Використання одного хірургічного інструменту для десятка 
пацієнтів було загальноприйнятим. В результаті більшість операцій закінчувалися 

нагноєнням і гангреною, а пологи — зараженням крові. Смертність після втручання 
хірургів була просто шаленою. 

Він — один із багатьох, кого при житті не сприймали¸ цькували. Саме він, лікар-
акушер, є один із засновників асептики. Між іншим, в тему першого речення цього 

абзацу: а світ здебільше вважає, що засновником асептики є людина, яка почала 
робити це аж на 18 років пізніше нього. 

На пожертвування лікарів усього світу йому більше ста років тому були 
встановлені пам'ятники, барельєф, бюст. І на всіх них традиційно вказано: 
"Рятувальнику матерів". Саме завдяки його ініціативі, яка, щоправда, завершилася 

тим, що його запроторили до психіатричної лікарні, де він невдовзі помер, смертність 
породіль зменшилася відразу в декілька разів. 

Тож напишіть відповіддю його прізвище. 
 

33. Перетніть якийсь прийнятний для виконання завдання чотирикутник 
ОДНИМ відрізком так, щоб утворилося три трикутники. 

Інший варіант цього завдання: одним рухом ножиць зробіть так, щоб вибраний 
вами чотирикутник розпався на три трикутники. 

Буде найкраще, якщо ви зробите простий рисунок. 

Задача має розв'язок. Але не шукайте його в усіляких хитруваннях на кшталт 
"перед цим скласти", "склеїти", "четвертий вимір", ... . 

 

34. Напишіть одним словом, що роблять з так званими "першоджерелами", щоб 

отримати ізюм, урюк та курагу. 
 

35. Сучасна область України, яка останньою суттєво змінила свою назву у зв'язку 

з перенесенням обласного центру в інше місто. 
 

36. КАР(...)ТОЛ. Вставте замість трьох крапок таке багатозначне трибуквене 
слово, разом з яким три написані на початку букви, а також і три букви, написані в 
кінці, утворюють два шестибуквені іменники. 

Щодо багатозначності ТОГО слова-відповіді. Приміром: кажучи однослівно, то 
це і штат; і журнал; і дві річки; і комуна; і буква; і два острови; і два бога; і 

адміністративно-територіальна одиниця; ... . 
 

37. (увага! - ☺). Як називається книга тиражем в один екземпляр? 
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38. По сторінках і блогу https://vmk-garmonia.blogspot.com, і сайту  www.h-
d.in.ua (там і там див. відповідні сторінки не про цей 47-й захід, а про попередній 46-

й захід "50 слів"). 
Після того, як розгадаєте цей ↓ кросчайнворд (кросворд+чайнворд. Але, будь 

ласка, не шліть нам ці відповіді!), — 
виконайте таке: порахуйте і напишіть, яка кількість слів із цих відповідей Є 

відповідями до запитань 46-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакові шифрування 
слів тут і там, а сáме однакові написання слів-відповідей. 

Зважаючи на те, що при виконанні цього завдання вам треба буде "перелопатити" 
досить велику кількість інформації, оцінювання його буде таким: навіть помилка на 

два дає учаснику 1 бал, помилка на одиницю — це 1,5 бали. А от бездоганне 
виконання — це 2 бали.  

 Чайнворд. ①. Згідно з текстами 

давніх шумерів, а в це, до речі, вірять і 

багато сучасників: назва гіпотетичної 
(точніше — неіснуючої) планети 

Сонячної системи. ②. Частина Великої 

Британії. ③. Загальна назва роду 
поширених і в Україні хижих птахів. ④. 

Назва вульгарної ексцентричної 

російської музичної групи. ⑤. Складне 

поняття з області філософії і релігії. За 
деякими визначеннями: внутрішня сутність людини. ⑥. Вид псевдоніму. Палінонім. 

⑦. Місто слов'янського племені уличів (угличів). ⑧. Цифра. ⑨. Згідно з 

дослідженнями деяких аналітичних центрів — з 2011 до 2017 року найліпше у світі 
місто для проживання. 

По горизонталі: 4. Беручи до уваги його назву: "найхімічніше" у світі селище. 7. 
Художній жанр, що зображає оголене людське тіло чи якісь його частини. 8. Дуже 

поширений у світі харчовий продукт. 9 + 13. Держава на південному заході Азії (якщо 
вам не зрозумілий запис 9 + 13, то: 9. Ім'я батька Кім Чен Ина. 13. Абревіатурна назва 

серії українських літаків). 10. Російська абревіатура будинку культури. 11. Грецький 
Ерос у Римі. 12. Абревіатура білоруської автомобілебудівної компанії. 14. Головний 

убір, атрибут незаміжніх дівчат. 15. Легендарний начальник варязької дружини, 
літописний князь. 16. Ім'я сучасного верховного лідера КНДР. 17. Одна з 

найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. 19. Дилетантське, не 
існуюче в серйозних шашках, правило. 21. Розділовий знак. 22. Українська 

абревіатура англійської абревіатури одного примарного об'єкта, явища.  

По вертикалі: 1. Додатковий пристрій до фотооб'єктива. 2. Невільник. 3. Третє за 
кількістю населення місто Туреччини. 5. Наплічник. 6. Апостол (учень) Ісуса Христа, 

котрий зрадив свого вчителя. 8. Деталь взуття (устілка). 12. Відоме зокрема історикам, 
спортсменам містечко на північ від Афін. 14. Одна з головних одиниць біологічної 

класифікації. 18. Невеликий, яскраво забарвлений птах із довгим вузьким дзьобом і 
чубчиком. 20. Центральний орган управління в Запорозькій Січі. 23. Нота.  

 

   1  2 ①   3  ② 

⑨            

4    5  6      

   7     8    
9   10   11     ③ 

⑧  12          

    13   14     
15       16     

     17 18     ④ 

⑦  19  20    21    

      22 23     
   ⑥   ⑤      

https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
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39. 60 років тому вона нагороджена крім усього ще й медаллю Ґанса-Крістіана 
Андерсена, яку, між іншим, називають Нобелівською премією в дитячій літературі.  

На одній з банкнот її країни-батьківщини є її портрет та зображення однієї з її 
найвідоміших літературних героїнь. 

На початку її письменницької кар'єри було майже шалене несприйняття 

сучасниками її персонажів. Приміром, у США був період, коли її казку про зараз 
супервідомого персонажа навіть забороняли, бо, мовляв, те провокує дітей бути 

неслухняними, шкідливими, а також — що те викликає страх щодо нянь. 
У 1980-ті роки завдяки її публікаціям прийняли перший в Європі закон про 

захист тварин. 
А тепер — відразу дві пропозиції "в одному флаконі". Бо, на наш погляд, ці дві 

теми (ці дві жінки) саме зараз настільки вдало та повчально перегукнуться, що іншої 
можливості вклонитися одночасно їм обом може й не бути. Так от:  

Якщо бажаєте мати за це запитання лише 1 бал, то напишіть її  ↑ ім'я і зупиніться. 
А якщо побажаєте мати тут 1,3 бала, то ще трішки "пройдіться далі", а саме: 

напишіть ім'я тієї її "родички" за фахом, колеги, лауреата Нобелівської премії з 
літератури, портрет якої та зображення її літературного персонажу були розміщені на 

банкноті того ж номіналу в тій само країні до жовтня 2015 року.  
 

40. Аркаїм; Вавілон; Троя; Помпеї; Мачу-Пікчу; Порт-Ройал ... . А найбільше в 

сучасній Україні? 
З декількох варіантів напишіть відповіддю місто обласного значення. 
 

41. Український запис японського словосполучення "велика хвиля" ("хвиля в 
бухті"). 

 

42. Проаналізуємо правила стандартного 81-клітинного судоку: "заповнити 

вільні клітини цифрами від 1 до 9 так, щоб кожна цифра зустрічалася лише один раз: 
а) в кожному рядку, б) в кожному стовпчику і в) в кожному малому квадраті 3×3". 
Знайоме, ге ж? Ви зустрічалися з такою умовою скрізь і всюди.  

А тепер: яка частина цього правила ( а); б); в)  ) є ЗАЙВОЮ? 
 

43. В українському варіанті написання їхні початкові літери ось такі: в; б; ф; н; п; 
в; ж; ф; п; м; т; ф. 

Цей календар діяв спочатку біля 12,5 років, а потім, через 65 років, ще лише біля 
2,5 місяців.  

То напишіть (українською мовою), назву місяця, який зараз, в період проведення 
цього 47-го заходу "50 слів", відповідає тому календарю. 

 

44. Яким чином у цьому нюансі найбезпроблемніше розібратися, розрізнити, 
запам'ятати? Наприклад, так. Спробуйте уявити, що ви прикладаєте "до нього" (до 

його видимої нам частини) вертикальну паличку. Якщо зможете притулити до "нього" 
паличку так, щоб "вийшла" умовна буква "Р", то це означає, що він далі буде "рости". 

Якщо ж "Р" не виходить ніяк, то "відкиньте" ту паличку, подивіться ще раз на його 
форму у вигляді букви "С" і знайте, що він "старіє", зменшується. 

Мова тут — про ... . 
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45. Якого дня якого місяця року (у, припустимо, такому форматі: 0103) я вимовив 
таку ПРАВДИВУ фразу: "— Позавчора цій дівчині був 21 рік. А наступного року їй 

буде 24"? 
 

46. Загальна назва специфічних мов світу, які використовуються де-інде в горах. 
Єхидно застерігаємо, що відповідь "трембіта" тут буде неправильною, "ні в тин 

ні в ворота". 
 

47. Згідно української Вікіпедії — абревіатура трьох перших слів видання, гасло 

якого таке: "Багато що вважалося неможливим, поки не було зроблено!" 
 

48. Прізвище першого астронавта США, який (увага!) облетів Землю. 
 

49. У підсумку кругового турніру чотирьох команд А; В; С; Е не грає ролі якого 

виду спорту, хай це буде ватерполо, за перемогу в кожній грі 
нараховувалося 3 очка, за нічию — 1 очко, за поразку — 0 очок. 

Остаточні сума очок та всі закинуті м'ячі кожною командою 
розподілилися так (перший стовпчик К — це команда, другий М — 
це закинуті/пропущені м'ячі; третій 0 — це очки).  

Скільки м'ячів було закинуто (обома командами разом) в найрезультативнішій із 
зіграних шести ігор? 

 

50. За версією української Вікіпедії в ці дні минає рівно 40 років з того дня, як на 

радянському телебаченні відбулася прем'єра цього п'ятисерійного культового 
фільму Одеської кіностудії. А за версією російської Википедии 40 років прем'єрного 
телепоказу буде лише восени цього року. 

Напишіть перше слово назви цього фільму. 
 

 
 

 

К М  О 

А 4:2 7 
В 2:1 4 

С 2:2 3 

Е 0:3 1 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F

