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Доброго вечора! 
Мама у лікарні - тому все дуже поверхово. 
--  
З повагою, Анна Рєва 

 

Рєва Анна Олександрівна 

06.07.10980 

84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Студентська, буд.10 

Учитель початкових класів  

Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 

вул.М.Горяйнова, 45А 

21.03.2019 – 05.04.2019 

 

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

1. 171 мм 
А довга діагональ – 181 мм. Такий результат отримала двічі.  

А один раз – 170 на 182 мм. 
Ось один мій дельтаноїд:  

 

2. S 

Це слово «сонце», написане різними мовами. 
Питання з дитячого журналу «Мурзилка»))) 

 

 
 

 
 

 
 
 

А ось тут є повний перелік перекладів цього слова (як дуже схожих, так і зовсім 
відмінних):    http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm 

 

http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm
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3. Канада 

Озера Канади є надзвичайно численними — значно 
більше мільйона (за деякими даними – близько 3 

мільйонів – офіційних підрахунків нема взагалі), в 
тому числі майже 31 752 з площею понад 3 км², що 

повністю або частково належать Канаді, та 7 із 
площею понад 10 000 км². Так наприклад чотири з 

п'яти Великих озер, частково відносяться до Канади, 
частково — до США. Площа Канади майже на 9% 
вкрита прісною водою. 

 
4. неправильний перехід дороги (на червоне світло , не у спеціально відведеному 

місці («зебрі»), у навушниках чи втупившись у телефон) 

  

А ось перед цим пішохідним переходом гальмують навіть недисципліновані водії))): 

 
 
 

5. Чипсів 

Чи́пси, іноді чіпси (англ. chips, від chip — стружка) — легка закуска, що являє собою 

тонкі скибочки картоплі чи інших коренеплодів, обсмажені в олії (фритюрі). Продається 
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як готовий до вживання харчовий продукт. Часто подається до пива як закуска. Також 
до чипсів іноді подають густий соус, в який їх вмочують. 

У разі приготування з висушеного тонкого 
шару картопляного пюре, можуть 

називатися картопляними вафлями.  

Вважається, що чипси випадково придумав 
індіанець за походженням Джордж Крам 24 

серпня 1853 року на курорті Саратога-
Спрінгс (США), працюючи шеф-кухарем 

фешенебельного ресторану готелю Moon's 
Lake House. За легендою, одним з фірмових 

рецептів ресторану була «картопля фрі». Одного разу на вечері залізничний магнат 
Корнелій Вандербільт повернув смажену картоплю на кухню, поскаржився на те, що 

вона «занадто груба». Шеф-кухар, Крам, вирішив пожартувати над магнатом, нарізати 
картоплю буквально паперової товщини й обсмажити. Утім, страва сподобалося 
магнатові та його друзям. 

Рецепт назвали «Чипси Саратога». Через деякий час чипси стали найпопулярнішою 
фірмовою стравою ресторану. 

Анатолій Васильович Коломацький (11 січня 1935, Суми 
— 26 серпня 2008,  Суми)  — громадський діяч у Сумах. 
Засновник приватного Музею українських 

старожитностей Слобожанщини. Професійний біолог-
селекціонер у галузі картоплярства, одним із перших 

поширював в Україні культуру виготовлення та 
споживання чипсів (1960-ті роки). Науковий журналіст.  

Один із активістів дисидентського руху в м. Суми у часи 
радянської влади. 

 
6. 1 (0) – худі (кенгуру) 

 Светр — тепле в'язане на спицях, гачком або в'язальною машиною виріб з 
товстої вовняної чи напіввовняної пряжі без застібок з високим двох-або 

тришаровим коміром і з довгими рукавами. Светр покриває тулуб і частково 
стегна, надівається виріб через голову. 
 Джемпер — трикотажний виріб без застібки взагалі або з маленькою 

застібкою зверху. Такий одяг покриває тулуб і частково стегна. Надівається через 
голову, має круглу горловину. 

 Кофта — вовняний в'язаний спицями, гачком або машинною в'язкою виріб, 
який має застібку спереду знизу доверху на повністю весь виріб. Надівається на 

плечі після розстібання застібки. 
 Пуловер — щільно облягаючий трикотажний або в'язаний одяг без коміра і 

застібок. Покриває тулуб і частково стегна, надівається через голову, зазвичай має 
V-подібний виріз. 

 Футболка — натільний вид одягу (раніше відносилася до типу нижньої 
білизни), який має короткі або довгі рукава, без коміра, гудзиків і кишень. 
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Надівається виріб через голову, покриває тулуб. Трикотажна або тканинна (ткана) 
сорочка T-подібної форми з круглою горловиною. 

 Кардиган — в'язаний трикотажне виріб, що закриває тулуб і частково 
стегна, на ґудзиках. Також кардигани можуть бути без ґудзиків, на запах, також 

до такої моделі кардигани може йти пояс. 
 Толстовка — трикотажний виріб з флісу або іншого щільного матеріалу з 

капюшоном, відрізняється підвищеною теплоізоляцією. Толстовка може мати 
коротку застібку спереду або на всю довжину виробу. По суті це верхній 

спортивний одяг вільного крою. Також у такого одягу можуть бути дві кишені 
спереду. 
 Кенгуру або кенгурушка — теплий трикотажний виріб зазвичай з 

капюшоном і накладною суміжною кишенею спереду і з боків. Може бути з 
манжетами або без. Схожа на толстовку, але без блискавки (застібки).  

 Світшот — трикотажна толстовка без блискавки і шнурівки спортивного 
типу з круглим горловим вирізом, гумками на комірі, манжетах і поясі.  

 Бомбер — це трикотажний виріб, який схожий дуже на світшот, тільки 
застібається спереду на блискавку на всю довжину і має 

комір-стійку. У деяких країнах (наприклад, в США) це 
формений куртка військових льотчиків з хутром... 

 Худі — довгий теплий трикотажний виріб 
(або в'язаний спицями), що закриває тулуб і 

стегна з капюшоном типу анорак (стійка 
спереду). 
Лише декілька сайтів зображують худі без 

накладного кармана (обов’язковим є лише 
капюшон), а худі з таким карманом називають 

«кенгуру». А більшість сайтів підписують «кенгуру» саме як «худі». 
             

7. Поліетилен, пакети 
Одноразовий посуд і целофанові пакунки так 

міцно ввійшли в побут сучасної людини, що 
уявити зручне життя без цих благ цивілізації стає 

дедалі складніше. Завдяки практичності й 
дешевизні без поліетиленових матеріалів сьогодні 

не обходиться практично жодне виробництво. Ми 
ж, беручи на касі супермаркету целофанову 

«маєчку», а то й великий пакет, навіть не 
замислюємося над тим, що буде з цією «тарою» 
завтра, а тим більше через десятки років. Вона вже 

перейшла через межі сміттєзвалищ і розсіялася на 
тисячах несанкціонованих смітників у лісах, на околицях міст, на узбіччях доріг.  

Поліетиленові пакети – справжнє лихо для довкілля. Це екологічна проблема, котра 
виникла не сьогодні, а сформувалася поступово, починаючи з 50-х років минулого 

століття, коли поліетиленову упаковку почали масово використовувати в харчовій 
промисловості. Вона зручна у використанні, дешева у виробництві, проте надзвичайно 

небезпечна для навколишнього середовища. У світі щорічно використовується більше 
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ніж чотири трильйони пакетів, а тільки в нашій державі – близько п’яти мільярдів штук. 
Практично всі вони потрапляють з побутовим сміттям на сміттєзвалища, полігони 

побутових відходів, а потім переносяться вітром по всьому довкіллю, засмічуючи річки, 
водойми, сільськогосподарські угіддя, спричиняють загибель птахів, ссавців. 

Поліетилен розкладається приблизно 200 років, при цьому може виділяти у довкілля 
шкідливі речовини. Під час пожеж на полігонах при горінні полімерних матеріалів 

повітря забруднюється токсичними речовинами. 
Які ж шляхи виходу із 

ситуації? По-перше, можна 
перейняти світовий досвід 
країн, де заборонено або 

обмежено використання 
поліетиленових пакетів. 

Понад сорок країн, як-от 
Китай, Австрія, Італія, 

Франція, Німеччина, Кенія, 
врегульовують ці питання 

саме так. При цьому великі 
торговельні заклади, 

корпорації, виробники запропонували альтернативні упаковки у вигляді полотняних, 
тканинних торбинок, паперових пакетів. 

По-друге, можна запроваджувати обов’язкову утилізацію або вторинну переробку 
полімерних пакетів. 
По-третє, потрібно широко запроваджувати для упаковки біорозчинний поліетилен. 

Матеріал не відрізняється від звичайного поліетилену, але через короткий час 
(приблизно до чотирьох років) повністю розпадається на воду, вуглекислий газ і біомасу, 

не виділяючи при цьому шкідливих чи токсичних речовин. До речі, в Англії такі 
матеріали використовують з 2004 року. Щоправда, біополіетилен значно дорожчий за 

традиційний. 
 

8. зозуля 
Я спросила у кукушки, 

Сколько лет я проживу... 
Сосен дрогнули верхушки, 

Желтый луч упал в траву, 
Но ни звука в чаще свежей... 

Я иду домой, 
И прохладный ветер нежит 
Лоб горячий мой. 

А.Ахматова 
За слов'янськими переказами, зозуля - це душа жінки, яка втратила свого чоловіка. І її 

«ку-ку» - це поклик, благальний заклик повернутися.   
Пам'ятайте, напевно, що в селах ще з далеких часів матерів-одиначок називали зозулями. 

Це саме вони втрачали свою любов, і саме їм протегувала зозуля.  
Тому саме їй, вічно оплакує душі, молоді дівчата і довіряли відміряти термін до свого 

заміжжя. 
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Вважалося, якщо встати до зорі, вийти в поле і почекати, коли сонечко почне 
підніматися. Саме в цей момент зозуля подає свій голос і саме тоді треба запитати у неї, 

скільки ще чекати свого судженого. 
За легендою зозуля дуже благоволить до молодих осіб, що чекають на кохання, тому 

завжди намагається відповісти чесно. 
Також зозулю можна було розповісти про свою нещасливу любов. Вважається, що 

зозуля може понести в інший світ нерозділене почуття. 
Це все за переказами, та за легендами. 

А насправді, виявляється, що кує зовсім зозуля, а зозуль, тобто самець. Це він так 
закликає своїх шанувальниць оцінити свої чоловічі таланти і гідності.  
І ще : 

Грибник знайшов якийсь незнайомий гриб. Довго не наважувався його взяти.  
Але тут зозуля почала кувати. Грибник вирішив довіритися природі і запитав: 

- Зозуля, зозуля, скільки років мені залишилося жити? 
Зозуля почала відраховувати. На цифрі два грибник зрізав гриб і поклав у кошик: 

- Ось і добре, - їстівний, беремо. 
А ще зозулю вважали посередником з потойбічним світом. Вважають, що через неї 

можна передати привітання чи прохання для своїх померлих родичів.  
Однак крик зозулі часто розцінювався як зловісна ознака. Кування поблизу житла 

вважали передвісником неврожаю, а на даху будинку - смерті, хвороб або пожежі. 
Але зозуля – дуже корисна пташка. Це єдиний птах, що знищує так багато волохатої 

гусені (шовкопряда соснового та інших) – до 100 за годину, яка є надзвичайно 
небезпечним шкідником лісу. Отруйні волоски гусені шовкопрядів не завдають їй ніякої 
шкоди. 
 

9. зайва вага - згодом 

https://www.inpearls.ru/402405  

 

https://www.aphorism.ru/comments/zymwblfkev.html ,  автор – Борис Ковалерчик 
Фразі «апетит приходить під час їжі» багато років і навіть не один вік. Його автором 

вважається Жером де Анже (Жером Манський), єпископ Ле-Мана. Фраза зявилася у його 
творі «Про початки» (1515 р.). 

А ось безсмертною вона стала завдяки Франсуа Рабле, який використав її у своєму 
чудовому творі «Гаргантюа і Пантагрюель» (1532 р.). 

Жартівливо-алегорично: потреби ростуть по мірі їх задоволення. Вживається також і в 
прямому сенсі. 

 
10. вугілля, викопне вугілля 

Вугілля – найпоширеніше копалина, яка використовується у вигляді 
палива. Воно являє собою залишки рослин, що загинули мільйони 

років тому, процес гниття яких був припинений з-за опускання 
залишків рослин під землю, і, як наслідок, відсутності кисню. В 

результаті відсутності доступу повітря отриманий рослинами вуглець не був відданий 
назад в атмосферу. І під впливом певних грибків і бактерій рослинні залишки 

https://www.inpearls.ru/402405
https://www.aphorism.ru/comments/zymwblfkev.html
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вуглефицирувались — тобто перетворювалися на торф, а потім в 
буре вугілля, кам’яне, антрацит і далі в графіт. 

Мало хто знає, що з 20-метрового шару торфу під тиском 
утворюється всього лише 2-х метровий пласт вугілля. Якщо 

аналогічний шар мертвої рослинності залягає на глибині 6 км, то 
пласт вугілля буде мати всього 1,5 м.  

Найдавнішою є шахта, що розташована в Голландії — вугілля там 
стали добувати ще в 1113 році. Дана шахта досі працює. 

Викопне вугілля згідно з ДСТУ 3472 поділяється на дев'ять марок: 
буре(Б), довгополум'яне (Д), двополум'яне газове (ДГ), газове (Г), 
жирне (Ж), коксівне 

(К), піснувате 
спікливе (ПС), пісне (П) та антрацит(А).  

За іншими класифікаціями виділяють до 
18 марок вугілля. 

Але найвідомішою є ось така: 

І не забудьте передивитися мультфільм: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oo6HiOllWU0 
 

11. вермішель 
Верміше́ль (італ. vermicelli — «черв'ячки») — харчовий продукт із прісного тіста у 

вигляді коротких паличок. Різновид макаронних виробів, кругла в перетині й тонша ніж 
спагетті. 

Перша згадка рецепта вермішелі зустрічається в книзі De arte Coquinaria per vermicelli e 
maccaroni siciliani (Мистецтво приготування Сіціліанських макаронів і вермішелі) 

написаної майстром Мартіно та Комо, мажордомом папського двору.  
Назва вермішель 

устоялося не 
відразу. В Італії XIV 

століття в кожному 
місті 

використовувалися 
свої назви. Те що 
називалося в 

Тоскані 
«вермішель», у 

Болоньї називалося 
«ораті», у Венеції 

«мінутеллі», в Регії «ферментіні», в Мантуї «панкарделле». 
Крім італійської вермішелі, існує рисова локшина, популярна в Південно-Східній Азії. 

Вона також відома як бі-хун або май-фун. За деякими версіями, саме ця локшина, 
завезена до Італії Марко Поло, послужила прообразом італійських макаронів. Проте, 

дана версія сумнівна, так як всі європейські макаронні вироби робляться тільки з твердих 
сортів пшениці, практично невідомої на Далекому Сході. 

Існує також різновид макаронів «фідео», популярна в мексиканській кухні, яку також 
часто називають вермішель. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo6HiOllWU0
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А ось «родичів» у неї – дуууууууже багато: 
1. Тортелліні. 2. Семіні 

де мело. 3. Орекіетте. 4. 
Фарфалетте. 5. Люмаке. 

6. Капеллі д'Анжело. 7. 
Пенне. 8. Паппарделле. 

9. Феделіні. 10. спагетті. 11. Феттучіні. 12. Тальятелле. 13. 
Аннелліні. 14. конкільє. 15. Каппеллетти. 16. діталіні. 17. 

Фузилли. 18. Ротелла. 19. Феттучіні верде. 20. Пенне регаті. 
21. Стелліні. 22. Фарфалле. 23. равіолі. 24. рігатоні. 25. 

Каннеллоні. 26. Манікотті. 27. Макарони. 28. меццо цита. 29. Цита. 30. Лазаньї (лазанки).   
 

12. Пілат 
У ґратці угорського кросворду (філворду) розміщено 27 слів/відповідей на запитання 38-

го конкурсу "50 слів" (див. відповідну сторінку в файлі "Архів"  на сайті http://www.h-
d.in.ua/: http://www.h-d.in.ua/events/38-й-конкурс-50-слів/). 
2. Індійський 

3. ти 
4. Танах 

5. візок 
6. фреска 

9. жирафа 
12. папірус 

13. гольф 
15. ікло 

21. мікрохвильовка 

23. Каас 

24. горе 
25. канкан 

27. Соломія  
29. Едем 

30. шия 
32. комахи 

35. серце 
37. сандвіч 

38. маїс 

39. Гесіод 

40. Білорусь 
41. Вальді 

42. музик 
45. динозавр 

47. велосипед 
48. Ейнштейн 

 

 
 

13. думають 
 

14. хабанера 
Хабане́ра (ісп. Habanera 

— вимова «абанера») - 
граціозний іспанський 

народний танець-пісня, 
що виник на Кубі і 

пізніше поширився в Іспанії та по всьому 
світі. Тепер цей танець відоміший як бакурда. Назва походить від назви міста Гавана.  

 

15. дорівнює 
Сума чисел 3/4 та 1/3 дорівнює одній цілій та одній дванадцятій. 

3/4 + 1/3 = 9/12 + 4/12 = 13/12 = 1 1/12 
 

16. диктор 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/38-й-конкурс-50-слів/
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Безшумний при гортанні папір, потрібен також для запису текстів радіо і телевізійних 
дикторів. 
 

17. Полювання 
 

18. трамвай  
Трамп в А й 
 

19. крокодил 

 
20. звуконаслідування 

Звуконаслі́дування — 
звуковідтворення, або ономатопея (грец. 
onomatopoieia — 

творення назв) — звук, імітація реальних явищ: намагання 
шляхом спеціального підбору та концентрації звуків мови — 

алітерацій чи асонансів — відтворити звуки, що існують у 
реальному навколишньому житті. Отже, звуконаслідування 

є зображальним прийомом на противагу виражальному — 
звукописові.  
 

21. 1 (5) (… ще більше)))) 
Гральні кістки частіше називають просто 

кубиками. Це головний атрибут для безлічі 
ігор, в т.ч. в казино на гроші. Чесність 

результатів випадання залежить від ряду 
факторів, включаючи вірний баланс ваги і правильне 

розташування точок на гральній кістці. 
Стандарти: 

- На кожній грані кістки має бути 1-6 точок. 
- Правильним можна назвати розміщення, коли числа з точок 

на протилежних сторонах в сумі дають сімку: 2 + 5, 4 + 3, 6 + 1. 
- Точки, як правило, висвердлюють в поверхні пластика на 

глибину 17/1000 дюйма. Після цього крихітні отвори 
заповнюють фарбою, але так, щоб по вазі вона була такою ж, як 
основний матеріал. Потім важливо відполірувати поверхню, 

щоб не залишилося вм'ятин. Такі кістки називаються 
«гладкоточечними» і зазвичай використовують в казино 

набором по 5 штук. Увігнуті точки зустрічаються частіше на 
аматорських кістках. 

Але: існують виробники, які про це правило, мабуть і не чули. Тому, там  може бути 
будь-яка цифра із 5, що залишилися. А ще зустрічаються «шахрайські» кубики, де 

деяких цифр немає, а інші грані дублюються. Це означає, що одні числа будуть випадати 
частіше, а деякі в сумі скласти неможливо. 

А зараз вже існують кубіки, які зовсім не «кубіки». Тому й кількість варіантів 
збільшується… 
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22. Віспа 
Натуральна віспа (часто просто віспа, також велика віспа; лат. variola vera) — інфекційне 

вірусне антропонозне захворювання з епідемічним поширенням. За приблизними 
підрахунками з V по XX століття хвороба привела до смерті 400-600 млн людей. 

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 натуральної 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. 
Вірус натуральної віспи залишено, незважаючи на ліквідацію хвороби в природі, у 

переліку тих біологічних агентів, що можуть бути чинниками біологічної зброї. 
 

23. Турчин 
І́гор Є́вдокимович Турчи́н (16 листопада 1936, 

с. Софіївка, жудець Четатя-Албе, Королівство 
Румунія — 7 листопада 1993, Бухарест) — 

український гандбольний тренер. Заслужений 
тренер СРСР. Найуспішніший тренер в історії 

гандболу. 
Створив команду «Спартак» (Київ) — 20-
разового чемпіона СРСР, 13-разового переможця Кубку Європейських чемпіонів. За 

видатні досягнення в спорті Турчин і його команда занесені в Книгу рекордів Гіннеса.  
P.S.: ну дуже довго читала різну інформацію про Лобановського та про «Динамо»))) – 

сила загальних пріоритетів впливає все ж на всіх… 
 

24. й 
Й, й (назва йот) — літера більшості слов'янських кириличних абеток (10-а в болгарській, 
11-а в російській і білоруській, 14-а в українській). У сербській і македонській абетках 

відсутня, замість неї використовується літера Ј. Й входить також до писемностей на 
кириличній основі для багатьох неслов'янських мов.   
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Остаточно увійшла до вжитку як самостійна літера 1619 року в 
«Граматиці слов'янській» Мелетія Смотрицького. 

При введенні гражданського шрифту в 1707-1711 роках було 
скасовано всі надрядкові знаки, тобто особливий символ Й зник. 

Він був відновлений в 1735 році Академією наук і мистецтв 
(часто цю дату вказують як дату виникнення літери Й), але 

формально окремою літерою не вважався: не включався в 
перелік літер абетки, не мав порядкового номера, в словниках 

об'єднувався з И тощо Офіційно літерою абетки Й стала тільки в 
XX столітті[1], хоча деякий «утиск в правах» зберігається 
понині: якщо пункти перерахування чого-небудь позначаються російськими літерами, 

то Й (як і Ё) при цьому пропускається. 
 

25. богомол 
"Богомолець йде в Президенти, а Президент піде в 

богомольці".  
 

Рєва Анна Олександрівна 

06.04.2019 – 21.04.2019 

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

 
17. заєць 

Мова йде про офіційну валюту 
Республіки Білорусь – білоруський 

рубель. 
Через те, що на банкноті в 1 рубль 

зразка 1992 року був зображений заєць, 

то і нова білоруська грошова одиниця в 
цілому отримала в народі назву 

«зайчик». Саме зображення зайця-русака 
було взято з книги «Звірі і птиці нашої 

країни», випущеної в 1957 році 
Нові грошові знаки були 

виготовлені ще в 2009 році, але через 
світову економічну кризу деномінацію 

довелось відкласти, а банкноти передати 
на зберігання в Центральне сховище 

Національного банку. Також у зв'язку зі 
зміненням орфографії білоруської мови 

напис на банкноті 50 рублів 
«пяцьдзесят» більше не є правильним, а 
правильним є «пяцьдзясят». На 

банкнотах, які будуть виготовлені в 
майбутньому, це буде виправлено. 
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Кожна банкнота присвячена одній з областей Білорусі або місту Мінськ. На аверсі 
зображені пам'ятки архітектури з певної області чи міста Мінськ. Області розподілені 

між банкнотами в алфавітному порядку. На реверсі зображені колажі з певної сфери 
культури. 

Але Академії та площі ТАМ нема. 
 

26. Х 
А-А – 41 мм;  

В-В – 32 мм;  
С-С – 0 мм;  
Е-Е – 22 мм;  

Т-Т – 28 мм;  

І-І – 92 мм;  
О-О – 19 мм;  
Р-Р – 56 мм;  

Н-Н – 4 мм;  

К-К – 65 мм;  
Х-Х – 141 мм;  
М-М – 41 мм. 

У мене клавіатура з відстанями між кнопками. Але це не може вплинути на 
відповідь. 

 
27. макітра 

Це конусоподібний посуд, виготовлений із випаленої 
глини, для сходження тіста або для перетирання маку 

макогоном чи подрібнення інших харчових продуктів. З-
поміж інших видів глиняного посуду макітра вирізняється 

своєю багатофункціональністю. 
Слово «макітра» походить, очевидно, із сполучення слів «мак» і «терти». Менш 

ймовірне тлумачення його як грецизма: від грец. μάκτρα («діжа», «балія»). Інші назви — 
макітерка, макортет, макартет, макотерть.  

 

28. ☺. Студент, який перед екзаменом пробігає 100 

сторінок за 10 секунд, називається ... .  
 

29. кальян  
А. альт  

В. тля  
С. танк 

альтянк  
 

30. Малин (Малін) 
Малиновий дзвін - м'який по тембру дзвін дзвонів, 

іноді також дзвіночків, шпор. Існує кілька версій 

походження цього терміна. Основна така: словосполучення «малиновий дзвін» ніякого 
відношення до відповідних ягоді і кольором не має. Походить від назви міста Мехелен, 

розташованого тепер у Фламандському регіоні Бельгії, який по-французьки називається 
Malines (Малин), де в Середньовіччі розробили вдалий сплав для лиття дзвонів. З часу 

появи таких дзвонів в Росії в XVIII столітті «малиновим» стали називати красивий, 
мелодійно переливається дзвін (поєднання «малиновий дзвін» має значення: «дуже 

приємний, м'який по тембру дзвін»).  
І зараз у цьому місті все літо тричі на тиждень відбуваються концерти дзвонів, а 

також відомі у всьому світі фестивалі та конкурси гри на дзвонах, науковіконференції, 
діє музей дзвонів. 
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31. підсікає  
Тягне за спеціально прив’язані до ніг тросики, підсікаючи їх. Цей трюк 

відпрацьовують спочатку на піску. 
https://www.youtube.com/watch?v=XarEqH-yHCU 

 
 32. Земмельвейс 

Ігнац Філіп Земмельвейс (1 липня 1818, Буда — 13 серпня 
1865, Деблінг під Віднем) — угорський акушер-гінеколог, 
професор, один із засновників асептики.   

Термін «антисептика» вперше запропонував відомий 
шотландський військовий лікар Джон Прінгл. Лікування ран за 

допомогою вина, оцту, бальзамів та ін. відоме з найдавніших 
часів, проте наукове обґрунтування антисептики стало можливим 

лише в 19 ст. завдяки працям французького бактеріолога Л. 
Пастера. На основі цих праць англійський вчений Дж.Лістер у 

1865 році став використовувати антисептику та асептику в 
хірургічній практиці. А в 1867 опублікував статтю, в котрій запропонував знезаражувати 

руки хірурга, рану і навіть повітря операційної за допомогою 5%-ового розчину 
карболової кислоти і довів, що такий метод запобігає нагноюванню операційних ран. 

Відтоді почався невпинний розвиток антисептики. 
Але своє відкриття Ігнац Земмельвейс зробив на 18 років раніше від Лістера. 

Піонерська роль Земмельвейса у винаході та впровадженні асептики була визнана тільки 

після його смерті. 
У 1906 році в Будапешті на пожертви лікарів усього світу Земмельвейсу був 

встановлений пам'ятник, на якому написано «Рятівникові матерів» (скульптор Алайош 
Штробль). 

Також серед відомих лікарів які це використовували був і М. Пирогов. 
 

33.  
 

 
34. сушать 

Сухофрукти — висушені фрукти або ягоди, з 
залишковою вологістю близько 20 %. Сушаться природнім 

шляхом (наприклад, на сонці), або промисловими методами 
(наприклад, за допомогою дегідратора).   

 ізюм, родзинки – сушений виноград 

 урюк – дрібні сушені абрикоси з кісточками 
 курага – сушені половинки абрикоси без кісточок 

 кайса – цілі сушені абрикоси без кісточок 
 аштак - цілісний висушений плід, з якого перед сушінням була вийнята 

кісточка, з неї вилучено ядро і вкладено назад в абрикос 
 чорноослив — сушені плоди слив 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XarEqH-yHCU
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35. Хмельницька 
до 4 лютого 1954 року — Кам'янець-Подільська  

Інші області змінювали назви у зв’язку з перейменуванням 
обласного центру: 

Донецька область (у 1938—1961 — Сталінська) 
Івано-Франківська область (до 9 листопада 1962 року — 

Станіславська область) 
Луганська область (до 5 березня 1958 року та з 5 січня 1970 до 4 травня 1990 року 

— Ворошиловградська) 

Рівненська область (до 1991 року — Ровенська область) 
Тернопільська область (до 1944 року — Тарнопольська область) 

 
36. Мен 

Кармен 
Ментол 

Мен: 
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37. рукопис)  

«Книга за вимогою», "Print on demand", 
Бо зараз можна надрукувати свою книгу й в одиничному екземплярі 

 
38.  14.  

У питанні: "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."  
А "вісім" і "8" - це зовсім різні написання 
 

39. Астрід, Сельма 
Астрід Анна Емілія Ліндгрен (14 листопада 1907, 

Віммербю, Швеція — 28 січня 2002, Стокгольм, Швеція) — 
шведська дитяча письменниця, чиї книги перекладені більш 

ніж 85 мовами та видані більше ніж у 100 країнах. Сьогодні 
вона найбільш відома завдяки своїм творам про «Карлсона, 

який живе на даху» та «Пеппі Довгапанчоху».  
У 1958 році Астрід Ліндгрен нагородили медаллю 

Ганса Крістіана Андерсена, яку називають Нобелівською 
премією в дитячій літературі. Крім нагород, які 

присуджуються суто дитячим письменникам, Ліндгрен 
отримала і ряд премій для «дорослих» авторів, зокрема, засновану Данською академією 
медаль Карен Бліксен, російську медаль імені Льва Толстого, чилійську премію Габріели 

Містраль і шведську премію Сельми Лагерльоф. У 1969 році письменниця отримала 
Шведську державну премію з літератури. Її благодійницька робота була відзначена 

Премією миру німецької книготоргівлі за 1978 рік і медаллю Альберта Швейцера за 1989 
рік (присуджується американським Інститутом покращення життя тварин). Астрід є 

також лауреатом Ордену усмішки. 
У 1967 році на честь Астрід Ліндґрен засновано «Премію Астрід Ліндґрен», а в 2002 

році – «Меморіальну премію Астрід Ліндґрен». 
 

Сельма Лагерлеф (20 листопада 1858 – 16 березня 
1940) — шведська письменниця,  авторка художніх, 

історичних і краєзнавчих книг. Перша жінка-
письменниця, відзначена у 1909 році Нобелівською 

премією з літератури «…на знак визнання піднесеного 
ідеалізму, яскравої уяви й духовного сприйняття, що 
характеризують її праці…». Письменниця здобула 

найбільшу популярність серед читачів завдяки своєму 
дитячому роману "Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона 

з дикими гусьми". 
 

40. Прип’ять  
Прип'ять — місто обласного значення в Київській області. Засноване 4 лютого 1970 

року на березі річки Прип'ять, поблизу залізничної станції Янів.  



16 
 

Колишній транспортний вузол з майже 50-
тисячним населенням, велика частина якого була 

зайнята на Чорнобильській АЕС, хоч і не зник з лиця 
землі, але був покинутий в результаті відомих подій 27 

квітня 1986 року. Жителям міста рекомендували 
захопити з собою у «тимчасову» евакуацію лише 

«документи, вкрай необхідні речі, а також, на перший 
випадок, продукти харчування». Всі інші неживі 

об'єкти в Прип'яті залишилися недоторканими, і 25 років по тому, коли рівень радіації 
знизився до безпечних для здоров'я показників, «мертве місто» приваблює туристів і 
надихає західних режисерів на середні за якістю ужастики. 

 
41. цунамі  

Цуна́мі (яп. 津波 — велика хвиля, що заливає бухту) — 

хвилі, довжиною більше 500 м, які утворюються в морі чи в 

океані зазвичай внаслідок землетрусів чи вивержень 
вулканів на дні Світового океану (або падіння астероїду 
тощо) й охоплюють усю товщу води. На глибокій воді 

цунамі поширюється зі швидкістю кількасот кілометрів на 
годину й зазнає незначних втрат енергії.   

 
42. ніяка 

Всі вони потрібні. 
Правильна головоломка має лише одне 

рішення. 
 

43. жерміналь, флореаль 
Французький революційний календар — 

календар, що був запроваджений у Франції в 1793 
році з початком революційної ери. Був скасований 
Наполеоном I в 1806 році. В 1871 році був знову 

ненадовго впроваджений Паризькою комуною. 
Початок року за цим календарем припадав на 

день осіннього рівнодення (теж щоразу змінювався). 
1793 року (перший рік за новим календарем) осіннє 

рівнодення припало на 22 вересня — саме в цей день 
було проголошено Французьку республіку. 

Кожен рік поділявся на дванадцять місяців по 
30 днів. Місяць складався з трьох декад по десять 

днів, останній день декади — вихідний для 
державних службовців. Наприкінці року залишалися 

ще п'ять, або у високосному році шість днів, що не 
входили до жодного місяця. Ці дні мали особливі назви та вважалися святковими.   

Осінь 
Вандем'єр (фр. vendémiaire) з 22 вересня по 21 жовтня — місяць збору винограду, 
Брюмер (фр. brumaire) з 22 жовтня по 20 листопада — місяць туманів, 
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Фример (фр. frimaire) з 21 листопада по 20 грудня — місяць приморозків; 
Зима 

Нівоз (фр. nivôse) з 21 грудня по 19 січня — місяць снігу, 
Плювіоз (фр. pluviôse) з 20 січня по 18 лютого — місяць дощу, 

Вантоз (фр. ventôse) з 19 лютого по 20 березня — місяць вітру; 
Весна 

Жерміналь (фр. germinal) з 21 березня по 19 квітня — місяць паростків, 
Флореаль (фр. floréal) з 20 квітня по 19 травня — місяць квітів, 

Преріаль (фр. prairial) з 20 травня по 18 червня — місяць трави; 
Літо 

Месидор (фр. messidor) з 19 червня по 18 липня — місяць збору врожаю, 

Термідор (фр. thermidor) з 19 липня по 17 серпня — місяць спеки, 
Фрюктидор (фр. fructidor) з 18 серпня по 16 вересня — місяць плодів. 

 
44. місяць 

 
45. 0101 

 
30 грудня їй було 21 рік. 

31 грудня виповнилося 22 роки (день народження) 
Сьогодні, 01 січня, ви це сказали. 

31 грудня цього року їй виповниться 23, а наступного – 24 
роки. 

 

46. йодль 
Йодль — наспіви альпійських горців (в Австрії, 

Швейцарії, Південній Баварії). Характерні рулади, стрибки 
на широкі інтервали, переходи від грудного низького 

регістра голосу до високого фальцету. Інша назва йодлер. 
Хоча цей спів здебільшого відомий в Швейцарії та 

Австрійському Тиролі, однак його можна почути також у 
центральній Меланезії і частинах Сполучених Штатів.  

У швейцарській народній музиці техніка з'явилася, 
ймовірно, серед альпійських пастухів, як спосіб пергукуватися, перебуваючи на 

вершинах гір, і після стала традиційною для всієї Швейцарії. 
У перської та азербайджанської класичної музики співаючий часто використовує 

«Тахрір» - йодлінговую техніку, для якої характерні коливання на сусідніх тонах. 
У грузинській традиційній музиці використовується техніка «кріманчулі», також 

нагадує йодль.  

На північному заході Росії (Ленінградська, Новгородська, 
Псковська області) аналогами Йодль були «гойканіє» і «(а)уканіє», що 

використовувалися пастухами і відвідувачами лісів, відповідно. 
 

 47. НРР  
Цей девіз експертів Національного Реєстру Рекордів (НРР) 

винесений на обкладинку. 
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48. Гленн 

Джон Гленн — перший американський астронавт, який здійснив 
орбітальний космічний політ. 20 лютого 1962 року Гленн на «Меркурії-

6» три рази облетів земну кулю. Тривалість польоту склала 4 години 55 
хв. Після вдалого приводнення Джон Гленн став національним героєм 

США (був нагороджений медаллю НАСА «За видатні заслуги»). 
А Алан Бартлет Шепард молодший – американський 

астронавт, контр-адмірал ВМС США – це перший 

американець, що виконав суборбітальний космічний політ (5 травня 
1961 року). Другий космічний політ Шепард виконав командиром 

космічного корабля Аполлон-14, посадочний модуль якого зробив 
посадку на поверхню Місяця.  

 
49. 3  

 А В С D   

А  2  : 1 1 : 1 2 : 0 4 : 2 7 = 3 + 3 + 1 

В 1 : 2  1 : 1 1 : 0 2 : 1 4 = 3 + 1 + 0 

С 1 : 1 1 : 1  0 : 0 2 : 2 3 = 1 + 1 + 1 

D 0 : 2 0 : 1 0 : 0  0 : 3 1 = 1 + 0 + 0 

 
50. місце 

«Місце зустрічі змінити не можна» (рос. «Место встречи изменить нельзя») — 
радянський п'ятисерійний телевізійний фільм 1979 року, знятий в режисером 

Станіславом Говорухіним за романом братів Вайнерів «Ера милосердя».  
Перший показ нового детективного серіалу приурочили до дня міліції  (і за рос., і за 

укр.версією Вікіпедії). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


