
Галайтата Єлизавета 

1. 03.10.2004 р. 
2. вул. Привокзальна, буд. 5, кв. 24, м. Лиман, Донецька область, 84404 
3. Учениця 9 класу Лиманського ліцею, вул. К. Гасієва, 4-а, м. Лиман, Донецька 

область, 84404 
4. 20.03.19 - 02.04.19 

Відповіді 
1. 171 
2. S 

Написання слова «сонця» на різних мовах 
http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm 

3. Канада 
У Канаді більше озер, ніж у будь-якій іншій країні світу, вона володіє значними запасами 

прісної води. Найбільші озера: система Великих озер, Велике Ведмеже, Велике Невільниче, 

Вінніпег, Атабаска. 
https://sites.google.com/site/candada2014/home/geograficne-polozenna 

4. Порушення ПДР 
Перехід проїжджої частини поза межами пішохідного переходу, неочікуваний вихід на 

проїжджу частину дороги, перехід дороги на "червоний" заборонний сигнал світлофора.  

https://molbuk.ua/chernovtsy_news/41909-pshohodi-masovo-gnoruyut-chervone-svtlo-
svtlofora.html 

5. Чипси 
Коломацький Анатолій Васильович – професійний біолог-селекціонер у галузі  картоплярства, 

одним із перших поширював в Україні культуру виготовлення та споживання чипсів (1960-ті 

роки).  
https://uk.wikipedia.org/wiki/Коломацький_Анатолій_Васильович 

6. 0 
Нуль. 

7. Недопалок  

Дослідники розуміють, що сигарети є не лише проблемою охорони здоров'я, а й екологічною 
проблемою. Прогулюючись уздовж пляжу або містом на кожному кроці ви можете побачити 

багато недопалків, що кинуті на землю. 
За деякими оцінками, до 6 трильйонів недопалків щороку потрапляють на землю і в 

навколишнє середовище. Вони одна з найбільш поширених форм сміття, що становить від 25 до 

50% усіх відходів, зібраних з доріг і вулиць.  
https://ecotown.com.ua/news/Amerykanska-kompaniya-peretvoryuye-nedopalky-na-korysni-rechi/ 

8. Зозуля 
Скільки разів прокує зозуля, стільки років відпущено тобі жити. 
http://about-ukraine.com/povirya- i-prikmeti/ 

9. Жадібність  
Апетит приходить під час їжі, а жадібність - під час апетиту. 

https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja 
10. Вугілля 

Класифікація вугілля України (ДСТУ 3472-96) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Маркування_вугілля 
11. Верміше́ль 

Верміше́ль (італ. vermicelli — «черв'ячки»), локшина — харчовий продукт із прісного тіста у 
вигляді коротких паличок. Різновид макаронних виробів, кругла в перетині й тонша ніж спагетті. 

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

12. Пілат 
13. Думають 

У тебе там, де жують, ширше того, де думати - вузько. 
14. Хабанера.  

http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm
https://sites.google.com/site/candada2014/home/geograficne-polozenna
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/41909-pshohodi-masovo-gnoruyut-chervone-svtlo-svtlofora.html
https://molbuk.ua/chernovtsy_news/41909-pshohodi-masovo-gnoruyut-chervone-svtlo-svtlofora.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ecotown.com.ua/news/Amerykanska-kompaniya-peretvoryuye-nedopalky-na-korysni-rechi/
http://about-ukraine.com/povirya-i-prikmeti/
https://bdzhola.com/news/povna-versija-prislivjiv-ta-prikazok-sens-jakih-kardinalno-zminitsja
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Ви, напевне, знаєте хабанеру Кармен з однойменної опери Ж. Бізе і здогадуєтеся, що вона 

пов’язана з іспанським фольклором. Але навряд чи здогадуєтеся, що танець своєю назвою 
зобов’язаний столиці Куби – Гавані (буквально habanera – “мешканка Гавани”) і походження 
його кубинське. Але, що найцікавіше – кубинська хабанера народилася з європейського 

контрдансу, завезеного на Кубу наприкінці XVIII століття. 
Танець дводольний, з характерним пунктирним дробленням першої долі. Він популярний в 

Іспанії та в Латинській Америці. Його вважають одним з попередників танго. 
http://muzabetka.com.ua/music-slovnyk-h.html 

15. Не дорівнює 
3/4+1/3=13/12=11/12 
Дорівнює – Бути рівним, величиною відповідати чому-небудь 

Дорівнюють – Ставити в один ряд з ким-, чим-небудь, вважати рівним, однаковим щодо 
якості, достоїнства з кимось, з чимось. 
16. Диктор 

Людина, яка читає інформаційні, політичні, художні, рекламні матеріали біля мікрофону в 
ефірі і у магнітному записі. Дуже часто професію «диктор» асоціюють з коментатором. Це 

неправильно, оскільки професія диктора ближча до ведучого. Адже диктор так само веде 
програму і новини, начитує тексти рекламного характеру. 
17. Полювання 

https://hunt- fish.com.ua/uk 

   

18. Трамвай 
19. Крокодил 

Як полює нільський крокодил? 

Нільський крокодил досить терпимо ставиться до родичів при спільне полювання на крупну 
жертву. Виключне хижацьке поведінка дозволяє рептилії добувати їжу як в звичній водної стихії, 

так і на землі. Під час водної полювання хижак має величезну перевагу завдяки маскувальною 
забарвленням, чутливим рецепторів і своєю природною мощі. Блискавична і непередбачувана 
атака нільського крокодила завжди застає жертву зненацька, а різке змикання потужних щелеп 

не залишає шансів на порятунок. Розраховувати на вдале полювання на суші рептилія може 
нечасто, для цього крокодилу доводиться йти від води не далі, ніж на 50 м, і чекати на здобич у 

лісових стежок. 
Щоб схопити наземну видобуток, нільський крокодил робить різкий і потужний кидок з води 

на сушу. Довжина такого стрибка може перевищувати довжину самої рептилії. Під час кидка 

крокодил різко б’є хвостом і відштовхується задніми лапами від дна водойми. 
При розподілі спійманої здобичі одні крокодили тримають жертву потужними щелепами, а 

інші хапають здобич зубами і швидко обертаються навколо своєї осі, вириваючи таким чином 
шматок м’яса з тіла жертви. Подібна дія має назву «смертельне обертання». 

http://zelenvsit.cx.ua/nilskij-krokodil.html 

20. Звуконаслідування 
Звуконаслідування. Відтворення голосом або технічними засобами природних і механічних 

звучань. Слово, що виникло завдяки наслідуванню природного звучання позначуваного ним 
предмета. 
21. 1 

Гральний кубик зазвичай виконано у вигляді кубика з нанесеними на його боку числами від 1 
до 6 (їх прийнято розташовувати так, що сума чисел на діаметрально протилежних сторонах 

дорівнювала 7). 
http://jak.magey.com.ua/articles/gralnij-kubik-ce.html 

http://muzabetka.com.ua/music-slovnyk-h.html
https://hunt-fish.com.ua/uk
http://zelenvsit.cx.ua/nilskij-krokodil.html
http://jak.magey.com.ua/articles/gralnij-kubik-ce.html


22. Ві́спа (Натура́льна ві́спа) 

До 1978 року стало зрозумілим (останній на той час випадок відбувся в порту Мерка 
в Сомалі в 1977 році), що в світі хвороба ліквідована. Про це хотіли оголосити з 
трибуни Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), але у Великій Британії в 1978 році 

несподівано захворіла медичний фотограф Дженет Паркер, яка заразила ще й свою матір. 
Зараження ймовірно відбулося в лабораторії з дослідження вірусу цієї хвороби на медичному 

факультеті Бірмінгемського університету, де вона фотографувала взірці. Довелося, щоб 
припинити можливий спалах, у негайному порядку провакцинувати 500 контактів Паркер, яка 
стала останньою жертвою хвороби на планеті. 

Тому тільки 1980 року ВООЗ офіційно повідомила, що натуральна віспа ліквідована у природі 
за допомогою вакцинації, попри це, все ще існує гіпотетична можливість 

внутрішньолабораторного зараження при проведенні наукових досліджень з подальшим 
поширенням хвороби в популяції, адже в світі були ліквідовані усі лабораторні запаси вірусу на 
початку 1990-х років, які ще на той момент зберігали в 3-х країнах (США, СРСР, Південно-

Африканська Республіка). Не зважаючи на підтверджений факт ліквідації в світі натуральн ої 
віспи, її, через легкість зараження людей, швидкість поширення, тяжкий перебіг, 

високу летальність продовжують відносити до тих інфекційних захворювань, які виявили 
здатність чинити серйозний вплив на здоров'я населення і можуть швидко поширюватися в 
міжнародних масштабах та увійшли до переліку подій, що можуть спричинити надзвичайну 

ситуацію в галузі охорони здоров'я. Тож її продовжують включати до переліку до тих 
інфекційних хвороб, які регулюють сучасні Міжнародні медико-санітарні правила 2005 року. 

http://dir.md/wiki/Натуральна_віспа?host=uk.wikipedia.org  
23. Турчин І.Є. 

Всього ж київський «Спартак» під керівництвом І. Є. Турчина виграв 20 чемпіонатів СРСР і 

13 кубків європейських чемпіонів. 
З 1971 по 1988 р. очолював збірну Радянського Союзу, яка двічі завойовувала звання чемпіонів 

Олімпійських ігор (1976, 1980 рр.), бронзових призерів (1988 р.), двічі вигравала чемпіонати світу 
(1982, 1986 рр.). 

За високі показники на міжнародній арені «Спартак» і його тренер були внесені до Книги 

рекордів Гіннеса. За даними Європейської гандбольної федерації цей київський клуб і до нині 
займає перше місце в рейтингу жіночих команд Європи. 

 http://noc.km.ua/?p=2784 
24. Ґ 

Андрій Хвиля та Наум Каганович розуміють настанову більш ніж буквально, нещадно 

чикрижать віками складану систему мови — і літера Ґ після майже 400-літнього існування зникає 
з української абетки. Незабаром Хвиля вже звітує у доповіді з промовистою назвою "Викорінити, 

знищити націоналістичне коріння на мовному фронті" про те, що націоналістичну небезпеку 
усунуто, боротьбу з "буржуазною" літерою успішно проведено: "З словників викинуто 
шкідливий націоналістичний матеріял. Ліквідовано вигадані націоналістичними елементами 

штучності — зокрема букву Ґ, використання якої відтягало розвиток української мови від завдань 
соціялістичного будівництва". 

https://dt.ua/CULTURE/chim-bilshovickiy-sistemi-ne-dogodila-litera-g.html 
25. Богомол 

"Богомолець йде в Президенти, а Президент піде в богомольці" 

Богомолець Ольга – кандидат в президенти України 2019 
http://www.wikiwand.com/uk /Богомол_звичайний 

 

 

На превеликий жаль, значні частини першого і другого туру роботи Єлизавети (це ті, де є рисунки, 

фото тощо) надіслані нам у такому форматі, який ми, дилетанти, не можемо скопіювати. 

http://dir.md/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0?host=uk.wikipedia.org
http://noc.km.ua/?p=2784
https://dt.ua/CULTURE/chim-bilshovickiy-sistemi-ne-dogodila-litera-g.html

