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Доброго дня, шановний Валерію Михайловичу! 

Знову з азартом поринула у світ запитань, відповідей, пошуку, порівнянь, 

досліджень і маси інших дій та ідей. 

Дякую Вам за цікаві запитання!  

Хай Вам щастить в усьому! 

 

 

 

 

 

 

 



1.    170 

 

 2.    s 

Є слова, які на багатьох мовах пишуться однаково. Наприклад, компас багатьма 
європейськими мовами звучить і пишеться однаково: по-англійськи «compass», 

по-німецьки «Kompass», по-голландськи «kompas», по-французьки «compas». 
Самовар (російська: самовар, іранський: səmɐvar, азербайджанський: samovar, 

турецька: semaver; кашмірському мовою (це штат в Індії) самовар пишеться 
«samavar». 

 

Слова, які також майже однаково пишуться на багатьох європейських мовах - це мама 
і тато. Голандською і німецькою взагалі точно так: mama і papa, англійською 

(дитяче): mamma, mam, mammy, mama, pa, papa; французькою maman, papa; 
італійською: mamma, papa. іспанською: mama, papa, грецькою - παπά, турецькою 

- baba. ☺Бабай - це бува, не турецький тато, яким нас всіх в дитинстві лякали 
наші батьки? 

 
Існують слова, значення яких доводиться пояснювати довгими і просторовими 

фразами.   
Наприклад, німецька: Waldeinsamkeit - Почуття самотності в лісі і з'єднання з 

природою.  
Шотландська: Tartle - Стан, коли ви забарилися, уявляючи когось, забувши його ім'я. 

Французька: L'appel du vide - Інстинктивне бажання стрибати з високих місць. 
Індонезійська: Jayus - Людина, яка розповідає жарти так погано і не смішно, що ви не 

можете не сміятися. 

 
Пересічна людина може подумати, що в різних мовах світу слова більш-менш 

однакові. Але чи дійсно вони одні й ті ж? Ми, звичайно, готові прийняти думку, 
що в якихось мовах будуть якісь особливі слова. Але насправді дійсна різниця 

між лексикою мов світу у багато разів перевершує ці наші очікування. 
 

Позначення ступенів спорідненості («імена спорідненості») теж у великій мірі 
залежать від системи організації суспільства. Наприклад, брат і сестра - звичні 

нам слова. Здавалося б, ну як інакше можна назвати дитину тих же батьків? Але 
і тут теж є колосальне розмаїття. Виявляється, можна вибирати між старшим і 

молодшим: в мові може не бути слова «брат», а тільки «старший брат» або 
«молодший брат». Більш того, можна при цьому не розрізняти стать дитини. Так 
що зустрічаються мови, де потрібно говорити не «сестра» або  «брат», а «старша 

/ молодша дитина тих самих батьків»; але є і ще більш складні системи. 
 

А тепер мова про дієслово "любити". В принципі, поняття любові властиво, напевно, 
всім людським культурам. Але питання в тому, як воно виражається. Є мови, де 

спеціального слова «любити» немає, використовується те саме дієслово, що і для 



позначення сенсу «хотіти». Є мови, де немає навіть і цього дієслова, де вираз 
бажання збігається з чимось ще. Але це вже зовсім екзотика.  

 
А ось «любити» і «хотіти» у вигляді одного і того ж слова - це дуже поширене явище. 

З європейських мов, наприклад, така іспанська. Дієслово «querer» по-іспанськи 
означає і хотіти, і любити одночасно, але по контексту розрізняється. Але є й 

зворотні приклади, коли замість одного дієслова «любити» ми маємо кілька - два, 
три або навіть більше різних "видів" любові. 

 

Для людської культури та історії  істотно, що однією з таких мов була давньогрецька. 
Фахівці кажуть, що в давньогрецькій мові  є, як мінімум, чотири види любові. Це 

ерос, філія, агапе і сторге. Слово «ерос» нам знайоме - це чуттєва любов. Але ще 
розрізнялися любов-дружба, піднесена любов тощо, - і все це були слова 

повсякденної грецької мови. 

 

 

 

3.    Канада 

Запитання на перший погляд просте, але інформація при більш глибокому вивченні 
виявилася далеко не однозначною. 

 
По-перше, кількість озер 

http://www.canada.ru/about/geography/aqua.shtml 

  
https://www.factroom.ru/facts/26203 

 
 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B

A_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B
0%D0%B4%D0%B8 

 

  
(хоча з математичної  точки зору – 4 млн – це значно більше мільйона☺ ). 

 
Тепер, що стосується 60%. 

http://xn--80aexocohdp.xn--p1ai/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-

%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80/ 

 
http://wonderful-planet.ru/chto-novogo/74-skolko-ozer-v-mire.html 

 

http://www.canada.ru/about/geography/aqua.shtml
https://www.factroom.ru/facts/26203
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://стофактов.рф/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80/
http://стофактов.рф/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80/
http://стофактов.рф/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80/
http://стофактов.рф/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80/
http://wonderful-planet.ru/chto-novogo/74-skolko-ozer-v-mire.html


 
 
Звідки взялися 60%, якщо навіть брати  4 млн.  від  10 млн.? 

 
А ось ці джерела надають перевагу Фінляндії   і  Швеції 

https://vokrugsveta.ua/ratings/15-interesnyh-faktov-o-finlyandii-07-12-2016 
 

 
https://globalinform.livejournal.com/23044.html 

 

 
 
Але не все так просто. 
 

Дати правильну відповідь на дане запитання - завдання не з легких. А все тому, що 
самЕ визначення озера неоднозначно. Наприклад, National Geographic визначає 

озеро як велику водойму, яка оточена сушею, при цьому менші водойми слід 
називати вже ставками. Однак це визначення не передбачає жодних чітких 

розмірів, які б розділяли водойми на озера і ставки, єдиного наукового 
визначення не існує. 

 
Ще одна проблема, яка  пов'язана з визначенням кількості озер в країні, полягає в 

тому, що багато озер не внесені в жодні реєстри, а у деяких навіть немає назв. 
 

Вважається, що країна з найбільшою кількістю озер – Канада. Згідно Вікіпедії, уряд 
Канади повідомляє, що в країні налічується 31752 великих озера, кожне з яких 
займає площу понад 3 км2. Кількість озер, які займають площу понад 100 км2, 

складає 561. 
Також йдеться про те, що кількість невеликих водойм (ось тут потрібно згадати про 

невирішене питання з поділом на озера і ставки) близько до двох мільйонів .  
 

Однак, якщо взяти до уваги 
кількість офіційно 

зареєстрованих озер, то 
Фінляндія обходить Канаду з 

великим відривом. Згідно 
Вікіпедії, на території 

Фінляндії знаходяться 187 888 
водойм офіційно визнаних 

державою озерами, кожне з 

https://vokrugsveta.ua/ratings/15-interesnyh-faktov-o-finlyandii-07-12-2016
https://globalinform.livejournal.com/23044.html


яких має площу понад 500 м2 (тобто і більш дрібні за розміром водойми тут 
також вважаються озерами). 

 
Ось так плутанина з термінами та обсягами привела до того, що в різних джерелах 

лідерами можуть називати різні країни. 
 

 

 

4.   перехід дороги на червоне світло світлофора або в 

недозволеному місці  

 
 

  5.    чіпсів 

Мова йде про Коломацького А.В. 

14 березня вважається Днем картопляних чіпсів.  
 

 

А ось тут йдеться про те, що День картопляних чіпсів відмічається 24 серпня.  
https://pikabu.ru/story/faktyi_o_kartofelnyikh_chipsakh_5873627  

 
Чіпси Pringles тільки на 42% складаються з картоплі, решту займають пшеничний 

крохмаль, кукурудзяне і рисове борошно, рослинні масла. 

 
Американський хімік Фред Бор знаменитий тим, 

що створив банку-тубус для чіпсів Pringles і 
запатентував цю форму. Він дуже пишався 

своїм дітищем і навіть заповідав поховати свій 
прах в одній з таких банок, що і було виконано 

його нащадками. 
 

Якщо чіпси підпалити, то вони будуть горіти і 
згорять дуже швидко. Це відбувається тому, 

що в них знаходиться велика кількість масла. 
 

Медики, які вивчали вплив чіпсів на молодий організм дітей, прийшли до висновку, 
що шкоду головному мозку наносять насичені жири, що містяться в обсмажених 
картопляних скибочках. Однак найнебезпечніша речовина в чіпсах це акриламід 

(канцероген і мутаген). 
 

Ароматичні картопляні чіпси були винайдені в Ірландії. Виявляється, що є навіть 
картопляні чіпси з ароматом ... білки. 

 

 
 

6.    0,   нуль, жодного 

https://pikabu.ru/story/faktyi_o_kartofelnyikh_chipsakh_5873627


7.     недопалки 

 

  8.   зозуля 

Широко відоме ворожіння по куванні на термін настання смерті. Щоб зозуля довше 

кувала і не полетіла з гілки, намагалися підкрастися до дерева і перев'язати його 
поясом. 

Зозуля має подібні назви різними мовами. Так, наприклад, болгари її називають 
„куковіца", чехи - „кукачка", німці звуть її „кукук", а французи - „куку", в Румунії 
назва - „кук", а в Італії- „куколо". 

І в Данії, і в Швеції запитують зозулю на предмет довголіття, а в Японії вважають її 

мандрівницею на той світ і тісно пов'язують зі смертю. І кує вона на біду, і до 
мору, і до пожежі. 

 
Перше квітня, відоме нам як «день дурнів», в Шотландії називається «днем зозулі».  

 
Зозулі вистачає всього 10-16 секунд, щоб підкласти яйце в гніздо. 

 
Зозуленя, будучи ще сліпим, глухим і абсолютно голим, вирішує свої житлові 

проблеми, викидаючи з 
гнізда яйця або 

пташенят господарів. 
Інстинкт викидання 

триває 3-4 дні, а потім 
згасає. Але навіть якщо 
пташенята прийомних 

батьків не виявилися 
"за бортом", вони все 

одно приречені: 
зозуленя буде 

перехоплювати всю їжу, яку їм принесуть. 
 

Доросла зозуля за годину з'їдає до ста гусениць, при цьому працює так по десять 
годин. А якщо в лісі, де вона живе, з'являється багато шкідників, то птах буде 

працювати до тих пір, поки не знищить всіх комах. 
 

Отрута скорпіона для зозулі абсолютно нешкідлива. 

 
Цікавою особливістю породи зозуль є майже повна відсутність «голосу» у самки. 

Вона видає характерне булькання, а от самці дзвінко кують. 
 
https://fishki.net/2523303-kukushka-i-interesnye-fakty-o-nej.html 

 

https://fishki.net/2523303-kukushka-i-interesnye-fakty-o-nej.html


Так званий гніздовий паразитизм характерний для близько 80 видів птахів, він є у 
комах та риб. Соціальний паразитизм у мурах - вид гніздового паразитизму, при 

якому один вид мурах існує за рахунок іншого. 
 

 

9.   спрага 

Деякі дослідники вважають, що прислів'я потрапило до нас із французької мови, де 
здавна побутує вислів, яке можна перекласти так: «Апетит приходить під час їжі, 

а спрага під час пиття» 
 
http://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-a/appetit-

prihodit-vo-vremja-edy 

https://www.otrezal.ru/catch-words/529.html 

 

     ☺  Апетит приходить під час їжі, зайва вага - пізніше. 
 

 

10.    вугілля 

  

11.    вермішель 

У світі існує, за різними джерелами, від 400 до 600 видів пасти. 
 

25 жовтня відзначається 
«Всесвітній день пасти». 

 
Макарони були відомі в IV 

тисячолітті до н.е. - в 
єгипетських гробницях 

знаходять зображення людей, 
які виготовляють щось на 
зразок локшини. 

 
Одного разу макарони довели до 

в'язниці голландського водія 
Мартіна Веєнса, який керував вантажівкою і одночасно їв макарони. 

Поліцейський патруль Голландії з вертольота зняв на камеру, як Веєнс, керуючи 
машиною, лівою рукою тримав каструлю з макаронами, а правою - вилку, 

утримуючи кермо 40-тонної вантажівки лише колінами. За небезпечне водіння 
водій був засуджений до 8 тижнів в'язниці.  

 
1 квітня 1957 року в новинах телекомпанії Бі-Бі-Сі показали сюжет про небувалий 

врожай макаронів у Швейцарії. Після цього першоквітневого розіграшу, 
названого класичним розиграшем століття, редакція отримала чимало листів-

відгуків. У 2004 році схожий сюжет зробили в Україні. 

http://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-a/appetit-prihodit-vo-vremja-edy
http://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-a/appetit-prihodit-vo-vremja-edy
https://www.otrezal.ru/catch-words/529.html


У 1770 році слово «макарони» мало в Англії особливе значення, що означало 
досконалість і елегантність. Вираз «Це - макарони» (that's macaroni) 

застосовувалося, щоб описати щось 
виключно хороше. 

 
Сьогодні вже мало того, що за допомогою 

вилки можна підчепити макаронину і 
намотати її на неї. Сьогодні нашим 
гурманам ще потрібно, що б вона не 

злетіла з цієї вилки. Для цього був 
придуманий ось такий дизайн цього 

давнього столового приладу. 
 

 
А ось ще один гаджет для спагеті. 

 
Як бачите, тут є дитяча порція, жіноча, 

чоловіча і навіть вказана «кобиляча» 
доза для справжніх фанатів спагетті! 

 
Рекорд поїдання спагетті належить англійцю 

Пітеру Даудесуелу. Він з'їв 91,44 метра 

спагетті за 12,01 секунди. 
 

                                                      

 

12.    Пілат 

 

13.    думають 

 

14.    хабанера 

Taнгo - найпристрасніший тaнок. B цьому тaнці нe пpuйнятo розмовляти, 

посміхатися, навіть дивитися один одному в очі. Запрошення, яке виказується 
вголос, може навіть розцінюватися як образа. Дoпуcтимий лише погляд, кивoк 
або лeгкий рух губ. 

 

З0 вересня 2009 року тaнгo оголошено oб'eктoм Всесвітньої спадщини ЮHECKO.  



Дeнь тaнгo відмічається 11 грудня в дeнь наpoждeння «Kopoля тaнгo» Kapлoca 
Гapдeля – аргентинського співака, композитора і актора; на думку багатьох - 

найзначнішої постаті в історії танго. 

 

Ах,этот танец под кастаньеты! 

Как откровенно любви безумье - 

От запрокинутых рук в браслетах 

До смуглых ножек босой плясуньи. 

В мельканьи красных и желтых красок 

Бес обольщенья кружит и тащит, 

И, что там, в вихре летящих тряпок,  

То ли огонь, то ли тело пляшет! 

Как демоническое заклятье, 

Жест - предложенье, взгляд - обещанье, 

Движеньем тоненького запястья 

Вам преподносят в любви признанье. 

 

 

15.    дорівнюЄ буде правильно, якщо мова йде тільки про правильне  

написання  слова. Але якщо мова про те, чи дорівнює сума дробів 

одній цілій і одній сьомій, то відповіді немає. Чи може це перевірка 

наших здібностей у додаванні дробів☺? 

 

16.   диктор радіо або телебачення 

 

 

 



17.    довкілля 

Відповіді не знайшла і тоді просто вибрала всі назви журналів, які складаються 

з двох слів  і сполучника «та». Таких виявилося аж 15. На жодному не знайшла 

девізу і тому обрала той, який, на мій погляд, має відношення до  природи. 

Досить тернистий шлях виявився і, мабуть, відповідь хибна.  

 

18.    трамвай 

 

19.   крокодил 

Крокодили - екзотичні хижі плазуни, які з'явилися на нашій планеті 25 млн. років 
тому. Вони жили за часів динозаврів, пережили катаклізми і пристосувалися до 

умов навколишнього середовища. 
 

Крокодили єдині хребетні тварини на Землі, які не мають язика (за іншими джерелами  
він є, але прирощений до нижньої щелепи), і з верхньою рухомою щелепою - у 

інших тварин рухома нижня щелепа. 
 

Крокодил здатний дуже точно контролювати зусилля стиснення щелеп і може як 
перекушувати стегнові кістки великих тварин, так і переносити в щелепах своє 

потомство з гнізда в воду. 
 

Цікаво й те, що сила стиснення щелеп крокодила величезна, сягає тонни і більше, але 
м'язи, що відкривають пащу, настільки слабкі, що досить зусилля однієї руки, 

щоб не дати їй відкритися. 
 
Агресивність крокодилів збільшується під час сезону розмноження, який пов'язаний 

з сезонами дощів. Молоді дитинчата ще перебуваючи в яйці видають звуки, 
схожі на каркання, таким чином спілкуючись з матір'ю. Маленьке дитинча 

крокодила, яке щойно вилупилося,  в тричі довше за яйце. Співвідношення 
розмірів дорослого крокодила до яйця становить 1 до 4000. 

 
Стать крокодилів залежить від температури навколишнього середовища: якщо вона 

нижче 31 градуса, народжуються самки, вище 33,5 - самці. Якщо показник 
коливається в цих межах, то буде рівна кількість особин обох статей.  

 
Цікаво, що хоча серце крокодила визнано найскладнішим серцем на планеті, його 

мозок розміром всього лише з волоський горіх. 
 
За допомогою щелепних м'язів крокодил змикає пащу зі швидкістю 9 м/с, що майже 

в чотири рази швидше, ніж це робить гримуча змія. 



Зуби постійно оновлюються протягом усього життя рептилії. Процедура може 
повторюватися приблизно сто раз. 

  
Самка крокодила відкладає за один раз до 80 яєць, але 99% всього потомства не 

виростають і навіть не встигають вилупитися, будучи з'їденими рибами, чаплями 
і навіть іншими дорослими крокодилами. 

 
Навіть найбільш  рвані рани у крокодила не гниють і швидко загоюються. Цьому 

сприяє природний антибіотик, який знаходиться у крокодила в крові.  

 
Щоб вистрибнути з води і схопити здобич, крокодилу потрібно всього 200 мілісекунд. 

Це в два рази швидше, ніж моргає людина. 
 

Найстаріший крокодил в світі - крокодил на ім'я Генрі, вік якого 114 років. 
 

Щоб пережити відсутність їжі та посуху, деякі види крокодилів впадають в сплячку. 
При цьому у них сповільнюється обмін речовин і робота всіх життєво важливих 

органів. В такому стані крокодил може прожити, за різними джерелами, від 
одного до двох років. 

 
https://theanimalw.com/interesnye-fakty-o-krokodilax/ 

https://24smi.org/news/50074-interesnye-fakty-o-krokodilakh.html 

http://animalworld.com.ua/news/Interesnyje-fakty-o-krokodilah 

 

20.    звуконаслідування 

https://theanimalw.com/interesnye-fakty-o-krokodilax/
https://24smi.org/news/50074-interesnye-fakty-o-krokodilakh.html
http://animalworld.com.ua/news/Interesnyje-fakty-o-krokodilah


Звуконаслідування (ономатопея, ідеофон) -  слово, яке служить для імітації звуків 
навколишньої дійсності засобами мови. 

 
Склад звуконаслідувань, характерних для тієї чи іншої мови, різниться дуже сильно в 

залежності від особливостей культури і географічного середовища проживання 
того народу, який говорить цією мовою. 

 
У нас, наприклад, немає звуконаслідування, що позначає звук стріли, що летить, а в 

одній з мов американських індіанців є: торо тай. 

В одній з мов Папуа Нової Гвінеї є звуконаслідування для позначення шуму моря: 
море опускається і піднімається: буху баха і. А в одній з північноафриканских 

мов є спеціальне слово, що позначає звук тиші: халь. 
 

Здавна помічено, що звуконаслідування є одними з перших слів в мові маленьких 
дітей. Багато дітей позначають собаку словом  ав, а машину - трр-трр. Зазвичай 

це пояснюють тим, що, володіючи очевидним зв'язком між формою і змістом, 
мотивовані знаки легше засвоюються. Існує навіть так звана теорія 

звуконаслідування, згідно з якою звуконаслідування були першими словами, які 
вимовив чоловік, коли почав говорити. Ця теорія може здатися переконливою, 

проте біда всіх теорій про походження мови полягає в тому, що їх абсолютно 
неможливо довести. 

 

Птах лірохвіст – майстер звуконаслідування. Птах-ліра названий так не тільки за 
химерний зовнішній вигляд, а й за винятково різноманітний пісенний репертуар. 

Взагалі-то власної 
пісні у лірохвоста 

немає, але цю 
прогалину птах з 

лишком компенсує 
неповторною 

майстерністю 
звуконаслідування. 

В його «аранжуванні»  
трелі інших птахів, а 

також різноманітні, 
часом далеко не 
приємні для слуху 

звуки, як, наприклад, 
тріск мотоцикла, гавкіт собаки, бекання ягняти або хрипкий регіт 

австралійського зимородка, перетворюються в дивну пісню, за яку лірохвіст 
заслужено вважається «зіркою лісової естради». 

 
При сильному дощі, вітрі він співати нізащо не буде, так само як і під прямими 

сонячними променями. Однак дуже любить похмуру погоду і навіть дрібний 
дощ, під яким його шовковисте оперення набуває незабутнього блиску. 



Лірохвости здатні імітуваті голос людини краще, аніж це роблять папуги. Проте, 
більшість лірохвостів не здатні це робити, оскільки ніколи не чули голосу людей, 

бо мешкають в далеких від них місцях. 
  

 
 

         21.    один 
 

 

Гральні кістки (кубик, дайс, зарік) мають форму не тільки куба, але і тетраедра (4 
грані), октаедра (8), додекаедра (12), ікосаедра (20) тощо. А Лу Зокко винайшов 

суперігральную кістку зі 100 гранями - зоккіедр! 
 
Будемо вважати, що в запитанні йде мова про шестигранний кубик.  

 
Сума протилежних чисел на класичних шестигранних кістках завжди дорівнює семи. 

Це найдавніша традиція, але звідки вона пішла - встановити поки не вдалося. 
 

Найдорожчі авторські гральні кубики має Джеффрі Паркер. Він виготовив кістки зі 
справжнього білого золота і інкрустував дорогими діамантами. Ці кістки є 

частиною найдорожчогоого в світі набору для гри в нарди, який був 
представлений в 2012 році цим ювеліром. 

 
Найстаріші гральні кістки були продані за 17 925. Ця синьо-зелена кістка з 

двадцятьма символами в діаметрі має 5,2 см. Час її створення вважається II 
століття н.е. 

 
Серед рекордів книги Гіннеса, можна зустріти ім'я людини Кевін Кук.  Він - 

рекордсмен і 

колекціонер. У книзі 
прописана його 

персональна колекція, що 
складається з 11 097 

гральних і унікальних 
гральних кісток. А в 2014 

році на своєму вебсайті 
Кевін вказав, що його 

колекція складається з 51 
тисячі примірників, 

зібраних ним. 
 
Як всі азартні люди, більшість професійних гравців в нарди вірять у прикмети. 

Зокрема,  про гральні кістки не можна говорити погано. Удача покине гравця. 
Під час кидка на кістки краще не дивитися, щоб не наврочити. 

 

 

22.   віспа 



Спочатку  зупинилася на відповіді – туберкульоз, тому що щеплення від нього (БЦЖ) 
теж залишає шрам. Слід відрізняти БЦЖ-рубець від рубця від щеплення проти 

віспи, оскільки вони можуть бути схожі. Але потім перше речення запитання все 
ж таки наштовхнуло на відповідь – віспа.  

 
Якщо вже мова зайшла за вакцини хотілося б згадати видатних наших земляків, які 

зробили неоціненний вклад у справу вакцинації.  
 
Один з них – Хавкін  Володимир Аронович, людина фантастичної біографії 

легендарний французький і український бактеріолог, імунолог і епідеміолог, 
який після закінчення Одеського 

університету в 29 років став 
співробітником Пастерівського інституту 

в Парижі в якому через 3 роки створив 
першу вакцину проти холери, завдяки якій 

ліквідував епідемію цього захворювання в 
Індії в 1896 р. 

 
Корінний одесит, який закінчив школу в 

Бердянську, потім Одеський університет, 
в якому став учнем академіка Іллі 
Мечникова, в чиїй тіні він перебуває 

донині в Україні, хоча його ім'я буде 
прославлене на весь світ, як творця першої 

вакцини проти чуми і холери: 
 

- він першим в 1892 р в розпал епідемії в Європі ввів власну вакцину самому собі, 
ставши національним героєм Франції тих років, викликавши величезний 

авторитет у Луї Пастера; 
- в Індії його шанують як божество, називаючи, як і Ганді, Махатма - "батько 

нації", а також "великим білим зцілителем". Його ім'ям названо створений ним 
інститут в Бомбеї - найбільший центр з вивчення чуми і холери в Південно-

Східній Азії; 
- він єдиний українець, нагороджений одним з найвищих орденів Великобританії 

з рук королеви; 
- Антон Павлович Чехов говорив про доктора Хавкіна: "Це самий невідомий 

чоловік, великий філантроп, якому аплодує вся Європа, а на батьківщині він 

нікому не відомий". 
 
http://heroes.profi-forex.org/ru/havkin-volodimir-markus-volf-aronovich 

Ще один виходець з України, який заслужив право називатися «одним з 
найвидатніших благодійників людства», американський вчений-біохімік, 

лауреат Нобелівської премії 1952 року з фізіології й медицини  за «відкриття 
стрептоміцину, першого антибіотика, ефективного при лікуванні туберкульозу»  

- Зе́льман Абраха́м Ва́ксман. Він народився на Вінничині, а у віці 22 років 
емігрував до США. До речі, термін «антибіотик» ввів саме він. 

http://heroes.profi-forex.org/ru/havkin-volodimir-markus-volf-aronovich


 
На врученні премії представник Каролінського інституту 

Арвід Волгрен сказав: «На відміну від відкриття 
пеніциліну професором Олександром Флемінгом, 

яке було в значній мірі обумовлено випадком, 
отримання стрептоміцину стало результатом 

тривалої, систематичної і невтомної праці великої 
групи вчених».  

 
https://indicator.ru/article/2018/07/07/zelman-vaksman/ 

 

 

23.   Турчин 

       На початку своєї кар'єри він також тренував гравців з настільного тенісу, а його 

учень став чемпіоном УРСР. 
     Ігор Турчин був надзвичайно талановитою людиною, 

якби він не захопився гандболом, то обов'язково став би 
настільки ж відомим в іншій сфері.  

 
      Більш титулованого спортивного фахівця в Україні 

немає. І навряд чи коли-небудь такий з'явиться. 
 

      Крім тренувань Ігор Євдокимович допомагав своїм 
підопічним вирішувати математичні завдання, писати 

твори, малювати. Скорпіон за гороскопом, він був 
незвичайним чистьохою і своїх вихованців привчав до 

охайності. У них завжди була білосніжна випрасувана 
ігрова форма, гарні зачіски. Інші тренери його не раз 
запитували: «Ти що, в команду дівчаток за красою 

відбираєш?» 
 

     Основою тренерської методики Турчина був всебічний розвиток спортсменок. На 
тренуваннях вони грали в баскетбол, волейбол, настільний теніс, навіть в хокей 

на траві. Займалися гімнастикою, акробатикою, легкою атлетикою, плаванням. 
Вони ніколи не знали, що запропонує їм наставник на наступному тренуванні. 

 
19 листопада 2002 року в Києві на вулиці Лютеранській, 15, при вході в дім, де Ігор 

Турчин прожив свої останні роки, до 66-річчя великого тренера і 40-річчю 
«Спартака» було встановлено меморіальну дошку. 

24.   ґ 

https://indicator.ru/article/2018/07/07/zelman-vaksman/


Особливе написання «ґ» вперше застосовується у Пересопницькому 
Євангелії (1556—1561). А в 1619 році її вводить до абетки Мелетій Смотрицький у 

своїй «Граматиці». 

Літера «Ґ» використовується також у так званій «тарашкевиці»  — класичному 

правописі білоруської мови та в циганській абетці діалекту російських циган. В обох 
системах письма також використовується для передавання звука [ɡ]. 

А ось українська Вікіпедія датує офіційне введення літери до абетки 1916 роком 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%

BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0 

  

25.   богомол 

 

Відповіді ІІ туру 47-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  

 Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання – 

 05.04.19 – 16.04.19 

Здрастуйте, шановний Валерію Михайловичу! 

За пошуком правильних відповідей час минає з космічною швидкістю.  

А так хочеться, щоб мить, коли відчуваєш себе щасливим, 

продовжувалася якомога довше. 

З повагою. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/1619
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


 

17.    заєць 

 

 

 

 

 

 

 

26.    Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.    макітра 

Посуд (керамічний і глиняний) був придуманий в давнину - 6-7 тисяч років назад. 
Слова "посуд" ще не було в Древній Русі. Те, з чого можна було їсти, називали 
"судно". А то, з чого можна було пити, називали "посудина". Дуже часто  слово 

"посудина" вживалося як загальне слово для назви столового посуду. Перший 
раз слово "посуд" трапляється в Росії в XVII столітті. 

 
Село Опішня на Полтавщині вважається столицею гончарства в Україні. 

 
Вважається, що деякі види глини потрібно тримати на відкритому повітрі рік-два 

перед використанням, так поліпшуються їх властивості. А глину для порцеляни 



витримували в спеціальних ямах десятки років. Люди здогадалися додавати в 
глину інші речовини для міцності та красивого кольору, і такий матеріал дістав 

назву - кераміка. 
 

Макітра – один із найпоширеніших видів українського традиційного глиняного 
гончарного посуду, назва якого походить від словосполучення «мак терти», – бо 

здавна в ньому перетирали мак для різдвяної куті. Такий посуд виготовлявся 
різної ємності, найменший приблизно 2-2,5 л (для розтирання маку з цукром), 
найбільший 25-30 л (для приготування весільного тіста).  

 
Завдяки своїй формі глиняні макітри унікальні своєю універсальністю використання 

їх у побуті. Макітри використовували для: 

  - розминання; 

  - розтирання продуктів; 
  - тушкування страв; 

  - подачі страв до столу. 
  - приготування тіста; 

  - тримання води та сирівцю; 
  - квашення і соління городини та фруктів, 

  - зберігання сипучих продуктів (борошна, 
солі, цукру, круп, зерна тощо), а також 
хліба, пирогів, повидла, варення, 

жирів (масла, смальцю) тощо; 
   - для здійснення обрядів, зокрема весільних. 

«Макітрою» насмішкувато називають голову людини. Колись під макітру стригли 
чоловіків, одягаючи її на голову. 

  Фразеологізм «не в своїй 

тарілці» був запозичений у 
французів, але самі 

французи навіть не 
підозрюють, що воно взято 

у них. Справа в тому, що 
при перекладі французького 

слова «assiette», яке має два 
значення «положення» і 

«тарілка», перекладач 
допустив помилку в 

перекладі фрази: замість «ти не в своєму становищі» перевів «ти не в своїй тарілці». 
Так і пішов цей неправильний переклад гуляти по нашій країні і став означати, що 

людина відчуває себе ніяково, незатишно, некомфортно. Ще А.С. Пушкін, знавець 
французької, вказував на неточність перекладу, але, як відомо, розмовна мова живуча 
і навіть Пушкіну не вдалося викорінити цей  фразеологізм. Так і відчувають іноді себе 

люди не в своїй тарілці ... 

 



Серед сувенірів в грецьких магазинах дуже 
популярними вважаються кухлі Піфагора. 

Головна особливість такого кухля полягає в 
тому, що туди можна наливати тільки 

певну кількість рідини. Якщо налити 
занадто багато, то вся рідина витече. Як 

свідчить легенда, Піфагор спеціально 
створив таку кружку для того, щоб люди 
помірно вживали вино. Тих, хто був 

занадто жадібний і наливав собі багато, 
такий кухоль своєрідно карав, коли рідина з нього виливалася. 

 
  

 

28.    спринтер 

майже Усейн Болт☺  

 

29.   кальян 

Найдорожчий кальян в світі коштує 60 тисяч доларів! Саме в таку суму оцінили 
кальян Desvall, зроблений з кераміки і дорогоцінних металів. Шведський бренд 

пропонує відразу кілька варіантів виробу: в золоті, в хромі, зі шкіряними 
вставками, склом ручної роботи, камінням 
Сваровскі. 

 
Найбільший кальян знаходиться в Лос-Анджелесі в 

барі Hollywood Hookah lounge. Його висота 
досягає 5 метрів, а ширина - більше метра! 

Незважаючи на наявність каліфорнійського 
гіганта, найвищий кальян був створений влітку 

2016-го року в Москві. Його висота склала 10,30 
метра, що дозволило йому увійти в Книгу 

рекордів Гіннесса. 
 

З приводу шкоди і звикання відбувається безліч 
дебатів. Через низькі температури порівняно з 
сигаретами, в диму немає смол, але глибокий 

вдих доставляє дим прямо в легені, в той час як 
сигарети, які містять смоли, вражають більше 

ротову порожнину і гортань.  
 

Вважається що кальян не викликає залежність. Хоча 
багато курців зі стажем скаржаться, що не 



можуть довго прожити не покуривши. Оскільки нікотин в кальяні є, залежність 
може виникнути, але в більшості випадків - психологічна. 

 
Суміш для кальяну лише на 30% тютюн. Решта 70% - це маринад, в складі якого 

ароматизатори, патока (цукровий сироп), гліцерин. 
 

Мета винаходу кальянів полягала в тому, щоб мати легкий і ефективний спосіб 
куріння опіуму і гашишу. 

 

 
 

 30.    Малін 

 

31.    підсічка,  підсікання  

Підсічка – це, по суті, цирковий акробатичний трюк, пристосований для кіно. Це 

означає, що каскадери надягають коням на ноги кільця з фіксуючими ременями, 
які трюкач регулює і в потрібний момент кінь просто падає. 

 
Дехто з працівників трюкових студій каже, що класичний трюк - підсічку - кінь може 

виконати від сили чотири-п'ять разів, шостий вже точно буде для нього 
фатальним. Головна запорука успішного виконання - досвідчений каскадер. 

 
Підсікання небезпечне для коня. У США під натиском товариства захисту тварин вже 

кілька років як падіння через підсічки при зйомках фільму заборонено. У них 
підсічки замінили повалом - коня піднімають на свічку, згинають шию на 
сторону, у коня зміщується центр ваги і він завалюється на бік. Так вважається 

безпечніше. Але ще до заборони підсічок сцену допускали до фільму лише за 
умову, що у фільмі видно, як кінь падає, встає і тікає - тобто з ним все в порядку. 

Якщо кінець був відрізаний, сцена не могла увійти в картину. Глядач повинен 
був переконатися, що з конем нічого страшного не сталося.  

 
На зйомках фільму «Війна і мир» стався великий скандал, пов'язаний з кіньми. За 

сценарієм в одній зі сцен з обриву падає кіннота. Для цього режисер взяв партію 
коней з м'ясокомбінату. Подивитися на зйомки зібралося багато глядачів, 

зокрема  дітей.  На очах у всіх коней підвели до обриву і тварини всією купою 
стали падати вниз. Цю купу малу, голови, ноги,  що мелькають в повітрі, знімали. 

Сцена вийшла не просто достовірною – натуральною, а точніше масове вбивство 
коней. На справедливе обурення режисер холоднокровно відповідав: «Їх все 

одно на м'ясо!» 
 
На жаль, як і у випадку з «Війною і миром», є режисери, які просто негідно 

відносяться до коней. Пам'ятаєте фільм «Шукай вітру»? Так ось, в ньому 
потрібно було зняти розстріляний табун. Щоб змусити коней лежати нерухомо, 

їм міцно-міцно зв'язали ноги. Це знімали на Дону, і коні з найближчого кінного 



заводу лежали на тридцятиградусній спеці пов'язаними. Ноги їм скрутили міцно 
плюс довге лежання - у коней порушився кровообіг, кров не приливала до копит, 

в підсумку, для багатьох коней зйомки скінчилися плачевно. 
http://thehorses.ru/text/text_17.htm 

Прочитавши про загибель коня  Геліополя, у мене взагалі шок 
http://www.vita.org.ru/new/2007/jun/29-1-geliopol.htm 

 

 

32.    Земмельвейс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своє відкриття Ігнац Земмельвейс зробив на 18 років раніше англійського хірурга 
Джозефа Лістера, який зумів довести важливість гігієни і антисептики в 
медицині. 

 
СамЕ припущення, що джерелом небезпеки можуть бути руки лікаря, визнали 

образливим. І взагалі,  як може вбивати те, чого не видно, а отже, те, чого немає 
?! 

 
Луі Пастер довів, що  бродіння не є хімічний процес, як вважалося раніше, а 

біологічне явище - результат життєдіяльності мікроскопічних організмів. І, якщо 
їх не видно, то це не означає, що їх немає (бідний Земмельвейс!). 

 
Після несправедливих гонінь на лікаря в психології з'явилося поняття «Рефлекс 

Земмельвейса», яким позначають заперечення нових даних на підставі того, що 
вони суперечать усталеним уявленням. 

http://thehorses.ru/text/text_17.htm
http://www.vita.org.ru/new/2007/jun/29-1-geliopol.htm


  33.      

 

 

 

 

 

 

34.    сушать 

Ще з давніх часів сухофрукти використовували як джерело енергії і бадьорості, а 

лікарі призначали їх своїм пацієнтам для зняття розумової та фізичної втоми.  
 

Сухофрукти є чудовою альтернативою традиційним солодощам, тому що крім 
нашого задоволення, організм отримує свій корисний ефект. У цих продуктах, 

звичайно, міститься багато цукру, але оскільки цей цукор природний (глюкоза, 
фруктоза), а не рафінований, засвоюється він набагато краще і тому не сприяє 

розвитку ожиріння і підвищенню інсуліну. 
 
Сушені абрикоси поділяються на: урюк - абрикоси, висушені з кісточками, курагу - 

плоди, розрізані на половинки, і кайсу - сухі цілі плоди з видавленою кісточкою. 
 

Вживання в їжу кураги 
рекомендують при анемії, 

ослабленому зорі, серцевих 
хворобах і як 

загальнозміцнюючий засіб. 
Вона сприяє усуненню 

закупорки судин і 
пом'якшує тверді пухлини, 

омолоджує шкіру і зміцнює 
волосся. Рослинні волокна, 

що містяться в куразі, 
допомагають очищенню 
кишечника. Відома, як засіб 

зміцнення серця, підвищення гемоглобіну. Широко використовується в кулінарії 
при приготуванні десертів. 

 
Курага - найкращі природні ліки для сердечників - в куразі рекордна кількість калію, 

необхідного для нормальної роботи серця. 



Ізюм є лідером ринку сухофруктів і займає 16,7% від усього його обсягу. Далі йдуть 
курага (14,8%) і чорнослив (10,8%). 

 
Кажуть, що знаменита булочка з родзинками зобов'язана своєю появою…  тарганам. 

Якось один генерал-губернатор виявив у своїй булочці комаху і викликав до себе 
булочника. Той не розгубився і з'їв таргана, сказавши, що це була родзинка. З тих 

пір він і став пекти булочки зі справжніми родзинками. 
 

  

 

35.    Хмельницька 

Область була виділена 22 вересня 1937 року з Вінницької області. До 26 квітня 1954 

року мала назву Кам'янець-Подільська область. До 1941 року адміністративним 
центром області було місто Кам'янець-Подільський. У березні 1941 

адміністративний центр області перенесений в Проскурів, але область 
називалася «Кам'янець-Подільська» до 1954 року. 

 

36.    мен 

 

37.    ексклюзив 

https://translate.academic.ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2/

ru/ 

https://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/crossword/1306609 

 

 

 

38.    14 

 

39.    Астрід, Сельма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.academic.ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2/ru/
https://translate.academic.ru/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2/ru/
https://поискслов.рф/crossword/1306609


 

1) Сельма Лагерлеф - перша жінка, яка отримала Нобелівську премію з літератури і 

стала членом Шведської Академії. Перемога стала не тільки символічним 
тріумфом письменниці, а й дозволила їй викупити родовий маєток Морбакку, 
який був проданий за борги після смерті батька. 

 
 Лагерлеф - легенда і національне надбання Швеції. Вона поєднала чарівництво 

народних переказів і легенд з точністю реалістичного письма і не тільки шведам, 
але і всьому світу розповіла про те, що таке Швеція. 

 
Вона була переконаною гуманісткою, дотримувалася демократичних і пацифістських 

поглядів, боролася за права жінок, а напередодні Другої світової війни 
допомагала діячам німецької культури уникнути переслідування нацистів. 

 
Вона стала першою жінкою, яка зображена на шведській банкноті. 

 
2) Астрід Ліндгрен погодилася на відкриття свого музею тільки за умови, що музеєм 

він називатися не буде і заодно буде присвячений героям інших скандинавських 
дитячих письменників. Звідси незграбна повна назва Юнібаккен - «Казковий світ 
Астрід Ліндгрен». Ліндгрен також просила не ставити їй пам'ятника, але волю 

порушили, і пам'ятників вже два (до речі, Ліндгрен стала першою письменницею 
Швеції, якій ще за життя поставили пам'ятник). 

. 
В молодості Астрід Ліндгрен коротко стриглася і носила штани, що було нечувано 

для того часу. 
 

За життя письменниця активно виступала проти розвитку атомної енергетики і 
ратувала за введення законів, що стосуються захисту тварин. 

 
Протягом життя Астрід Ліндгрен пожертвувала величезні гроші (більше 10 мільйонів 

крон в перерахунку на сучасність) на благодійність. У 80-ті роки минулого 
століття письменниця заснувала і спонсорувала реабілітаційний центр для дітей-
інвалідів. 

 

 

 

40.   Прип’ять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%

D1%80%D0%BE%D0%B4) 

 

41.    цунамі 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


Перед ударом цунамі можна спостерігати швидкий і сильний відлив.  

Цунамі, що обрушилося на Японію в 2011 році, стало найдорожчою катастрофою за 
всю історію світу. 

 
Неможливо людям втекти від цунамі. Швидкість цієї води досягає 805 км на годину 

або 500 миль на годину. У порівнянні з реактивним літаком цунамі має 
аналогічні швидкості. 

Хоча цунамі трапляються в кожному океані на Землі, близько 80% всіх цунамі 
відбуваються в тихоокеанському «Вогненному кільці». 

 
Особливо руйнівні цунамі можуть досягати шестидесяти метрів у висоту.  

Відстань між ударними хвилями цунамі може досягати тисячі кілометрів.  

Відмінність цунамі від штормових хвиль, породжених вітром, дуже серйозна - шторм 

зачіпає лише верхні шари води, а при цунамі в рух приводиться вся водна товща 
від дна до поверхні. 

 
Пальмові дерева зі своїми довгими голими стовбурами добре адаптовані до життя на 

березі і часто витримують удари цунамі. 
 

Цунамі можуть отруїти прісну, грунтову воду, а також грунт, залишаючи за собою 
величезну кількість солі. В результаті тисячі людей можуть померти від голоду 

і хвороб через довгий час після минулого цунамі. 
 

 

 

42.    жодна 



  43.   Жерміналь 

 

Жерміналь (фр. germinal) з 21 березня по 19 квітня — місяць паростків. 

 

Мова йде про француузький революціійний календар — календар, що був 

запроваджений у Франції в 1793 році з початком революційної ери. Був 
скасований  в 1806 році. Під  час Паризької комуни був відновлений і діяв з 18 

березня по 28 травня 1871 року. Після цього знову був введений григоріанський 
календар. 

 Початок року за цим календарем припадав на день осіннього рівнодення. 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 Санкюлотиди 

та вважалися святковими. 

Подібно до того, як в римсько-католицькому календарі багато днів були присвячені 

святим, кожен день республіканського календаря був пов'язаний з твариною (дні, 
що закінчуються на 5), знаряддям праці (на 0), рослиною або мінералом (інші 

дні). 
 

Поряд з десятковими заходами довжини, об'єму і ваги, були також введені десяткові 
одиниці часу. Кожен день ділився на 10 годин, година на 100 хвилин, а хвилина 

на 100 секунд. 10 днів становили декаду. 
 

 

44.    місяць 

 

45.    0101 

Наприклад, візьмемо 01.01.19р.  

Позавчора - 30.12.18р. -  умовній дівчинці Валі було 21 рік.  

31.12.18р. у неї день народження і їй виповнилося 22 роки.  

Цього року, 31.12.19р.,  їй виповниться 23, а наступного, тобто 31.12.20р., їй буде 24 
роки. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1793
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1806
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C_(%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD


46.   свистяча мова,  мова свисту 

Це мова, у якій звуки відтворюються свистом і яка є додатковою по відношенню до 

звичайної мови. Свистячі мови зустрічаються в багатьох місцях світу, особливо 
в гірських районах, тому що в горах через особливості акустики свист здатний 

поширюватися на великі відстані. 

Мова сільбо гомеро - найбільш досліджена. Свист швидко долає ущелини, в 
результаті чого люди можуть зрозуміти один одного на великих відстанях. Вчені 

припускають, що мова сільбо гомеро прийшла з Північної Африки, де на ній 
спілкувалися племена гуанчи. Мова сільбо занесена до списку шедеврів усної та 

нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 

 

Інші мови свисту існують або існували в різних частинах світу, таких як Франція, 
Мексика, Південна Америка, Азія, Африка. В Туреччині є «село птахів»  жителі 

якого спілкуються на мові свисту. Спілкуватися на відстані 2-4 км досить 
складно, тому 

жителі почали 
робити це за 

допомогою 
свисту. Саме ж 

зародження мови 
сталося сотні 

років тому, 
імовірно, за часів 
військових 

зіткнень. Втім, 
інші вчені 

вважають, що 
появі свисту сприяли емігранти з Іспанії, які і принесли цей «гірський» спосіб 

спілкування в турецькі гірські землі. 
 

Сьогодні в селі Кушкой практично не залишилося людей, які використовують мову 
свисту, а молоде покоління не вважає за необхідне вивчати його. Вчені 

відзначили, що село розташоване в такій  гористій місцевості, що мова свисту - 
єдиний спосіб «дистанційного» зв'язку, який ніколи не підведе. 

 
Цікаво, що турецька свистяча мова абсолютно відрізняється від всіх до цього відомих 

мов. 

 
З 1997 року в селі Кушкой проводять фестиваль «пташиної мови», а місцеві школярі 

вивчають основи свисту на уроках. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_

%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA 

https://lingvister.ru/blog/svistyashchiy-turetskiy-i-takoe-byvaet 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://lingvister.ru/blog/svistyashchiy-turetskiy-i-takoe-byvaet


 
 

47.   НРР 

   

    Мова йде про Національний реєстр рекордів України, 
створений 10 жовтня 1989 року.  

     Завдання Національного Реєстру Рекордів полягає у 

створенні сприятливих стартових можливостей для 
кожного, хто прагне зафіксувати власний рекорд, 

незалежно від статусу і соціального положення, а також 
захист прав та інтересів рекордсменів. 

У виданні представлені розділи: «Технології», «Спорт», 
«Космос», «Повітряні рекорди», «Колекції», «Світ речей», «Людські 

досягнення», «Автомобілі», «Їжа та напої», «Все найбільше» і «Все найменше». 
Кожен розділ наповнений документальними підтвердженнями встановлення 

рекордів і фіксації метрологічних даних.   

Національний Реєстр Рекордів щороку видає 

повноформатне друковане видання, яке 
є українським аналогом відомої в 

усьому світі Книги Рекордів Гіннеса. 
Книга містить ілюстровану інформацію 

про найбільш яскраві і незвичайні 
рекорди українців у всіх проявах та 

сферах життя. Серед українських 
рекордів, що увійшли до книги, є й такі, 

що зареєстровані Національним 
Реєстром Рекордів спільно з Книгою 

Рекордів Гіннеса. 

«Багато що вважалося неможливим, доки не 

було зроблено!», - цей девіз експертів 
Національного реєстру рекордів 

винесений на обкладинку книги.  

        

 

48.   Гленн 

 
 

У перший загін космонавтів США входили сім чоловік. У січні 1959 року були 
встановлені наступні критерії відбору: 

 



- вік - менш ніж 40 років; 
- зріст –  менше 5 футів 11 дюймів (1 метр 80 сантиметрів); 

- бездоганний фізичний стан; 
- освіта - ступінь бакалавра в техніці або еквівалентна освіта; 

- кваліфікація - пілот реактивного літака; 
- спеціальна освіта - закінчили 

навчання в школі льотчиків-
випробувачів; 

- льотний досвід - не менше 1500 

годин. 
 

Офіційно імена обраних семи льотчиків з 
110 осіб були оголошені 9 квітня 

1959 року. Ці льотчики були названі 
астронавтами. Назва була вибрана за 

аналогією з аеронавтами і 
аргонавтами. 

  
Згодом вирішили, що в перших трьох пілотованих польотах будуть брати участь Алан 

Шепард, Вірджіл Гриссом і Джон Гленн. Перші два астронавти виконали 
суборбітальні польоти. 

 

      А Джон Гленн - перший американський астронавт (і третя людина в світі після 
радянських космонавтів Юрія Гагаріна і 

Германа Титова), що зробив орбітальний 
космічний політ. 

     Досягнення Джона Гленна:  
- перший орбітальний політ астронавта 

США; 
- найстаріший астронавт; 

- володар унікального рекорду - перерва 
в 36 років між польотами в космос; 

- єдина людина, що літала на кораблі 
першого покоління (Меркурій) і четвертого 

(Шаттл). 
До своєї смерті залишався останнім в живих астронавтом першого набору США. 
 

У віці сімдесяти семи років Джон Гленн став найстаршою за віком людиною на 
планеті, що літала у космос. Під час дев’ятиденного польоту Гленн брав участь 

у дослідженнях впливу космічного польоту на організм літніх людей. 
 

Цитата Гленна: «Можна думати великими категоріями, літати на Місяць або на Марс, 
але в той же час не можна забувати і про малість - про те, що має цінність для 

людей тут, на Землі». 
 

 

 



49.   4 

 

 А В С Е м’ячі очки 

А  1 : 0 2 : 2 1 : 0 4 - 2 7 

В 0 : 1  0 : 0 2 : 0 2 - 1 4 

С 2 : 2 0 : 0  0 : 0 2 - 2 3 

Е 0 : 1 0 : 2 0 : 0  0 - 3 1 

 

 

50.     місце 

Мова  про фільм С. Говорухіна «Місце зустрічі змінити не можна» . 

 
Висоцького затвердили на головну роль практично без проб.  На роль Шарапова 

пробувалися дуже багато відповідних за віком акторів. Телевізійне ж начальство 
наполягало на кандидатурі В. Конкіна. Фактично Говорухіна поставили перед 

фактом - хочеш знімати Висоцького-Жеглова, погоджуйся на Конкіна-
Шарапова. Вайнери були в шоці. Ну ніяк образ фронтовика-розвідника, який 
сорок два раза ходив через лінію фронту і повертався з «язиком» на плечі,  не 

в'язався у них з Конкіним - надто вже той був молодим, інтелігентним. Говорухін 
розповідав, що тільки коли вже було відзнято половину фільма, зрозумів, хто 

повинен був грати Шарапова - Леонід Філатов. Він зміг би зіграти саме того 
Шарапова, який не поступається Жеглову по силі та не пасує перед ним. 

 
В деяких фрагментах Висоцький виступав в якості режисера. Коли Говорухіну 

потрібно було поїхати, він замість себе залишав саме Висоцького. Звиклих до 
довгого розгойдування працівників групи спочатку приголомшила його 

нечувана вимогливість. У Висоцького камера починала крутитися через декілька 
хвилин після того, як він входив до павільйону. Те, що було розраховано на 

тиждень зйомок, було знято за чотири дні. «Він би за моєї відсутності зняв всю 
картину, якби йому дозволили», - жартував Говорухін. 

 

Зйомки почалися в Одесі 10 травня 1978 року (прем’єра відбулася у 1979 році восени 
до Дня міліції). Знімали епізод в більярдній. Але, як виявилося, ні Висоцький, ні 

Куравльов взагалі не вміли «катати кулі». У підсумку за них кий в руках тримав 
одесит Володимир Іванов, майстер спорту СРСР, який вже тоді був одним з 

кращих більярдистов Одеси. По кулях били Висоцький і Куравльов, а потім 
робився монтажний стик - кулі вганяв в лузу майстер. 



 
Частина фільму знімалася в Одесі і Висоцькому доводилося по два-три рази на день 

літати в Москву на виставу і назад. Висоцький не кидав театр. Міліція везла його 
в «Волзі» з сиреною, а гримери по дорозі перетворювали Жеглова в Гамлета. А 

після вистави, іноді і поштовим літаком поруч зі стосом газет, артист летів до 
Одеси на ранкову зйомку. 

 
Спочатку фільм Станіслава Говорухіна «Місце зустрічі змінити не можна» 

планувався як семисерійний. Але на вимогу Держтелерадіо її скоротили за 

допомогою перемонтажа. Вирізали як маленькі фрагменти, так і цілі сцени.  
 

Після монтажу всі вирізані кадри режисер здав до архіву Одеської кіностудії, де вони, 
на превеликий наш жаль, благополучно загубилися. 

 
Наступного дня після прем’єри до братів Вайнерів прийшов Висоцький з добре 

розробленою сюжетною лінією наступного шестисерійного фільму «Місце 
зустрічі…».  Він поспішав. Через деякий час на столі авторів сценарію з'явилася 

папка, на якій значилося - «Ера милосердя. Продовження ». На жаль, 
продовження буває  не завжди. У самий розпал роботи, коли вже була написана 

десь половина сценарію, прийшла сумна звістка: Володимира Семеновича 
Висоцького не стало. Ніякого іншого Жеглова бути не могло. Ця папка більше 
ніколи не відкривалася, незважаючи на численні чутки про зйомки. 

 
Також була змінена кінцівка картини. У початковій версії фільму Шарапов в кінці 

дізнається, що його кохана Варя загинула, що відповідає роману: «Нам сказав 
шеф телебачення Лапін, що весь тиждень люди будуть дивитися фільм по 

телевізору, закінчиться він, швидше за все, в неділю, і з яким же настроєм вони 
підуть в понеділок на роботу, якщо ще і Варя (крім Левченко) загине? Довелося 

залишити Варю в живих ». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


