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Мій оригінальний «нік» КОРАБЛИК 
 

1 170 мм 14 хабанера 

2 s 15 дорівнюЄ  
3 Фінляндія 16 Диктори, студенти 

 
4 

Злочином є перебігати 
дорогу на червоний сигнал 
світлофора 

 
17 

 
Полювання 

5 Чипси, чіпси 18 трамвай 
6 0 19 крокодил 

7 недопалки 20 звуконаслідування 

8 зозуля 21 1 (один) 
9 Переїдання, ожиріння 22 віспа 

10 вугілля 23 Турчин 
11 вермішель 24 Ґґ 

12 Пілат 25 богомол 
13 Розмовляють, сміються   

 

Коментарі до відповідей 47-го заходу 1 тур «50 слів» 
1. Все зробила і поміряла. 
2. Слова saule; shamаs; slonce; soare; sol; sole; sonne; sun; sunce – різними мовами означають «сонце». 

Джерело: http://www.idiot.vitebsk.net/i43/sun.htm (слово "солнце" 

на всех языках мира) 
3. Фінляндія недарма отримала звання «країни тисячі озер». Їх тут налічують близько 190 тисяч і 

вони займають близько 9% площі країни. Фінські озера мають безліч заток, островів і півостровів, 
утворюючи великі озерні системи. Більшість озер невелика, але зустрічаються і дуже великі.  

Джерело: https://tusovka.kr.ua/afisha/2015/11/17/finljandija-kraina-tisjachi-ozer 

4. Не можна перебігати дорогу на червоний сигнал світлофора, навіть якщо поблизу немає машин.  

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

скибочки картоплі чи інших коренеплодів, обсмажені в олії (фритюрі). Продається як готовий до 

вживання харчовий продукт. Часто подається до пива як закуска. Також до чипсів іноді подають 

густий соус, в який їх вмочують. 

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. 

У 1860 році Крам відкриває власний ресторан (пропрацював до 1890 року), на кожному столику 

якого стояв кошик із чипсами. Ресторан швидко став модним місцем серед приїжджих на курорт 

багатих американців. Крам не продавав чипси на винос, але через простоту приготування їх стали 

пропонувати в більшості ресторанів. 
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У 1895 році Вільям Теппендон починає «дрібносерійне виробництво» чипсів, спочатку на 

власній кухні, пізніше будує фабрику. Постачання здійснюється до Клівленда. Пізніше Лаура 

Скаддер пропонує користати як упакування воскований папір. Так з'являється концепція «пакетика 

чипсів». У 1932 році Герман Лей засновує в Нашвіллі, штат Теннессі, марку Lay's, яка стала 

першим національним брендом чипсів, що наявні й у наш час. 
Технологію виготовлення чипсів та культуру їхнього споживання поширював в Україні сумський 

біолог-селекціонер Анатолій Коломацький. 

Анатолій Васильович Коломацький (*11 січня 1935, м. Суми — †26 серпня 2008, 

м. 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)[джерело?]. Науковий 

журналіст. Один із активістів дисидентського руху в м. Суми у часи радянської влади. 
Джерела: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Чипси 
                 https://uk.wikipedia.org/wiki/ Коломацький_Анатолій_Васильович 
6. Всі назви відповідають зображенням. При цьому варто зауважити, що в побуті такі види одягу 

можуть називати інакше. Скажімо, кардиган – це вид кофти. От саме «кофтою» і називають часто весь 
трикотаж з довгим рукавом і на ґудзиках або блискавці зверху донизу. У Прикарпатті не роблять 
різниці між пуловером, джемпером і светром, називаючи все це светром або сведром. Мої онуки 
називають «толстовка» або «кенгурушка» і толстовку і худі. Але «офіційні» назви під зображенням 
написані правильно. 

Кофта — вовняний в'язаний одяг для верхньої частини тіла з застібкою знизу доверху 

спереду. Наявність застібки — відмітна ознака кофти. Нині в кофтах частіше використовується застібка 

не так на ґудзиках, як на блискавках. 
Кофта стала основою для появи інших предметів плечового в'язаного 

одягу — светрів, пуловерів, джемперів, жакетів. Варто відзначити, що навіть якщо у кофти 
високий комір, який застібається, її вірніше називати кофтою, а не светром. 

Одним з різновидів кофти є кардиган (англ. cardigan) — в'язаний вовняний жакет по фігурі, 

без коміра, з глибоким вирізом, на ґудзиках. 

Названий на честь сьомого графа Джеймса Кардігана, якому приписують винахід даного 

предмета одягу з метою утеплення форменого мундира. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кофта 

Пуловер (англ. pull over — тягнути зверху, надягати зверху) — трикотажний плечовий 

виріб, куфайка, що надівається через голову. Є різновидом светра з V-подібним вирізом, щільно 

облягає фігуру. Основою для пуловерів, як і светрів, є кофти, які колись 

носили шотландські та ірландські моряки. У 1880-х роках пуловери стали носити 

англійські спортсмени, їх привабили зручність і практичність одягу без застібок. До початку XX 

століття пуловер залишався спортивним одягом, поки в 1920-ті, його не почали носити всі — 

незалежно від статі, віку і роду занять. Популярність пуловерів у жінок сприяла  Коко Шанель в 20-
ті роки XX століття, що вводила в жіночу моду предмети, властиві чоловічому стилю. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пуловер 

Светр (англ. sweater від to sweat — «пітніти») — предмет в'язаного одягу для верхньої 

частини тіла без застібок, з довгими рукавами і характерним високим дво- або тришаровим коміром, 

що облягає шию. Светр в'яжуть з товстої або середньої товщини вовняної або 

напіввовняної пряжі на спицях або гачком, рідше на в'язальних машинах. Можливий різний 

тип в'язки, для коміра і манжета застосовують «резинку» усіх видів. Значного поширення набув декор 
на лицьовій частині светра. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Светр 

Джемпер (англ. jumper) — трикотажний плечовий одяг без застібок або із застібкою вгорі, 

що покриває тулуб і частково стегна, надівається через голову. Джемпер може мати і комір, але не 

будь-який. Джемпер з високим коміром навколо всієї шиї — це светр. Виріз горловини може мати 
будь-яку форму, довжину і обсяг 
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Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Джемпер 

Толстовка (відома у світі як англ. Tolstoy blouse, Tolstoy shirt або фр. blouse à la Tolstoï) — вид 

одягу, названий на ім'я письменника Л. Н. Толстого. 

Початково «толстовка» — це простора, довга, іноді на кокетці з густими складками чоловіча 

сорочка з різноманітних гладкофарбованих тканин, носилася навипуск. Отримавши поширення серед 
шанувальників і послідовників Л. М. Толстого, покрій і застосування толстовок зазнали значних змін, і 

як сучасний одяг «толстовка» — це блуза з щільного трикотажу, що надівається поверх натільної 
білизни. Основне призначення — сприяти збереженню тепла. До толстовок можна віднести як вироби з 
довгим рукавом, так і жилети. Толстовка є на сьогодні одним з найпоширеніших видів теплого одягу в 
холодну пору. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Толстовка 

Ху́ді (англ. hoodie — «каптурка») — светр (кофта) з м'якого бавовняного трикотажу, 

з каптуром. Характерні елементи — велика накладна кишеня спереду і шнурки для затягування 

каптура, також може мати вертикальну блискавку по центру, схожу як у куртках. 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Худі 

Футбо́лка — предмет одягу, що закриває тулуб та зазвичай не має ґудзиків, коміра та кишень, 
з короткими рукавами. Футболки, як і будь-який інший одяг, бувають чоловічі і жіночі. Футболку 
одягають через голову. Її рукави зазвичай доходять до середини плеча. Футболка  — предмет гардеробу, 
що спочатку відносився до спідньої білизни, проте згодом став використовуватися і як верхній одяг. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Футболка 
7. Без коментарів 

8. Цей забобон знаю змалечку. Походження його не знаю. 
9. Отже, апетит. Наведу кілька висловів мудрих і відомих людей різних часів і народів: 
Творец, обязав человека есть для того, чтобы жить, побуждает его к этому аппетитом и 

награждает за это удовольствием. 
А. Брилья-Саварен 

Аппетит — это галантная вежливость природы, которая позволяет нам потребность считать 
удовольствием. Андриан Декурсель. 

Але дуже важливо, щоб прагнення задоволення не переходило розумної межі, за якою йдуть 
неприємні наслідки: 

Не следует есть в такой степени, при которой не остается места для дополнительной пищи, а 
надо переставать есть еще при наличии некоторого аппетита. Этот остаток аппетита является 

продолжением чувства голода, которое через незначительное время исчезает.   Ибн Сина,  
... или человек контролирует свой аппетит, или аппетит контролирует его. 

 Пеллинор Ксавьер Уортроп 

Укротите свой аппетит, дорогие мои, и вы победите человеческую природу.  

Чарльз Диккенс 
Аппетит, приходящий во время еды, амбициозно стремится к перееданию. 

—  Юрий Татаркин  

Народна мудрість говорить: «Хто їсть, коли вже ситий, той своїми зубами собі 
могилу риє». Іншими словами, людина губить себе, скорочує життя, якщо їсть зайве, систематично 

переїдає. 
Далі наведу фрагмент зі статті «Переїдання»: http://be-health.info/overeating-ukr.htm 
Головний винуватець переїдання - апетит. Не той нормальний і природний, який вітають лікарі, 

а підвищений, нездоровий. 
Багатьом, можливо, знайоме відчуття: чим більше вживаєш їжі, тим більше хочеться їсти; хоча 

ніби зовсім недавно пообідав і щільно, а вже думаєш про вечерю. Підвищенню апетиту, як це не 
парадоксально, сприяє рясна, щільна їжа. Якщо шлунок часто наповнюється, майже безперервно 
«працює» і не встигає відпочивати, в харчовому центрі головного мозку рефлекторно підтримується 
стан збудження, а воно-то й обумовлює постійне бажання їсти. 

З медичної точки зору, переїдання – це перевантаження калоріями, 

накопичення надлишкових енергетичних ресурсів, які, не знаходячи застосування, 
обтяжують організм, порушують його нормальну життєдіяльність. 

Щоб не страждати від підвищеного апетиту і, отже, не переїдати, треба наполегливо виховувати в 
собі почуття міри в їжі. Ніколи не слід наїдатися до повного насичення, як кажуть, до відвалу. Дуже 
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корисно виробити звичку вставати з-за столу, поки ще залишається хоч невелике бажання їсти: адже 
почуття ситості приходить не відразу, а через деякий час після їжі. 

Хочеться застерегти і від штучного культивування апетиту. Це відноситься і до тих, хто зловживає 
гострими закусками, приправами, прянощами. Ми зовсім не ратуємо за прісну, несмачну їжу. Але ми 
проти постійного вживання тієї їжі, яка надмірно збуджує апетит. (кінець фрагмента).  

Переїдання ж небезпечне тим, що воно призводить до надлишкової ваги, ожиріння і як наслідок – 
до найнебезпечніших хвороб. 

Про це говорять численні наукові дослідження, от деякі з них: 
1.Исследование: все больше людей в мире умирает от переедания 
Джерело: 

https://tass.ru/obschestvo/4574493 

 
2. Перше місце України. Чому ми очолили рейтинг країн з найвищою смертністю через 

неправильне харчування  

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pershe-misce-ukrajini-chomu-mi-ocholili-reyting-

krajin-z-nayvishchoyu-smertnistyu-cherez-nepravilne-harchuvannya-50006288.html 
3. Дослідження: Від переїдання помирає більше людей, ніж від голоду 

https://24tv.ua/health/doslidzhennya_vid_pereyidannya_pomiraye_bilshe_lyudey_

nizh_vid_golodu_n288219 
І на завершення знову перлини світової мудрості з http://besida.in.ua/prysliv-ya-pro-zdorove-

harchuvannya-prykazky-aforyzmy.html 
Ласощами, печивом і цукерками не можна виростити з дітей здорових людей. Подібно тілесної 

їжі, духовна теж повинна бути простою і поживною. Р. Шуман; 
Найкраща приправа до їжі – голод. Сократ; 
Їжа, яку організм не перетравлює, з’їдає того, хто її з’їв. Їж тому в міру. Абу-ль-Фарадж; 
З тих пір, як люди навчилися варити їжу, вони їдять удвічі більше, ніж вимагає природа. Б. 

Франклін; 
Якщо хочеш продовжити своє життя, вкороти свої трапези. Б. Франклін; 
Великі люди завжди були помірними в їжі. Оноре де Бальзак; 
Ніхто не повинен переступати міру ні в їжі, ні в харчуванні. Піфагор; 
Їсти і пити потрібно стільки, щоб наші сили цим відновлювалися, а не придушувалися. Марк Тулій 

Цицерон; 
Вставши з-за столу голодним – ви наїлися; якщо ви встаєте наївшись – ви переїли; якщо встаєте 

переївши – ви отруїлися. Антон Павлович Чехов; 
Наші харчові речовини повинні бути лікувальним засобом, а наші лікувальні засоби повинні бути 

харчовими речовинами. Гіппократ. 
10.  Маркування вугілля встановлене з метою раціонального промислового 

використання вугілля. Вугілля підрозділяються на марки й технологічні групи; в основу такої 
класифікації покладені параметри, що характеризують поведінку вугілля в процесі термічно дії на них.  

За основу промислової класифікації кам'яного вугілля в окремих країнах приймаються різні 

параметри властивостей і складу вугілля: в США кам'яне вугілля класифікують за теплотою 

згоряння, вмістом зв'язаного вуглецю і відносним вмістом летких речовин, в Японії — за 

теплотою згоряння, так званим паливним коефіцієнтом і міцністю коксу або нездатністю до 

коксування. У СРСР до 1954 р. як основна промислова класифікація діяла розроблена в 1930 р. В. С. 

Кримом так звана Донецька класифікація. Вона називається іноді «марочною», одночасно є і 

генетичною, оскільки покладені в її основу зміни властивостей вугілля віддзеркалюють їх зв'язок з 
генетичним розвитком органічної речовини вугілля. 

В Україні використовувалася стандартизована класифікація вугілля. За середнім виходом летких 

речовин (Vdaf) і характеристикою нелеткого залишку з урахуванням спікливості і величини теплоти 

згоряння кам'яне вугілля поділяли на 10 основних марок: довгополуменеве (Д), газове (Г), газове жирне 
(ГЖ), жирне (Ж), коксове жирне (КЖ), коксівне (К), коксове друге (К2), слабкоспікливе (СС), піснувато-
спікливе (ПС) і пісне (П). Від марки Д до марки П вміст вуглецю послідовно збільшується від 76 до 
92 %, а вихід летких речовин зменшується з 42 до 7-12 %. У кожній з марок, крім Д і Г, за 

технологічними властивостями виділяють декілька технологічних груп. Для Донбасу виділяють такі 

марки вугілля: Д, Г, ГЖ, Ж, К, ПС, П; для Львівсько-Волинського басейну: Д, Г, ГЖ, Ж. 
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Класифікація вугілля весь час удосконалюється. Однією з перспективних вважається геолого-
промислова класифікація, концепція якої запропонована в останні роки XX ст. українськими вченими 
(С. Д. Пожидаєв та ін.). Останній варіант класифікації вугілля унормовано За Стандартом України 

«Вугілля буре, кам'яне та антрацит» (ДСТУ 3472-96) 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Маркування_вугілля 

11. 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. 
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». 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Вермішель 
12. Пілат. Закреслені слова: 1. Сандвіч. 2. Жирафа. 3. Канкан. 4. Гольф. 5. Каас. 6. Маїс. 7. Папірус. 

8. Горе. 9. Динозавр. 10. Ікло. 11. Едем. 12. Шия. 13. Візок. 14. Мікрохвильовка. 15. Комахи. 16. 
Велосипед. 17. Танах. 18. Музик.  

19. Гесіод. 20. Білорусь. 21. Фреска. 22. Ти. 23. Індійський. 24. Вальді. 
 25. Соломія. 26. Ейнштейн. 27. Серце. 
13. Без коментарів 

14. 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. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Хабанера 

15. Вираз a+b називається «сума», отже, «сума дорівнюЄ». 
16. «Безшумний» при гортанні папір був потрібний радіо- та 

теледикторам. Зараз, тексти читають з монітору «телесуфлера», але 
колись з цим була проблема, коли диктори читали з паперових носіїв. Та і 
зараз бувають форс-мажорні випадки. 

Інша, так би мовити, професія – ті, хто навчаються, складають 
іспити. Учні, студенти і т.п. Читала їхні запити, як зробити, щоб паперові 
шпаргалки не шурхотіли: https://www.baby.ru/answers/planning/category-
4718015/question-54309311/ 

17. Журнал (деколи пишуть, що це газета) називається «Полювання та риболовля» 
Джерело: https://hunt-fish.com.ua/ 
18. Просто розв'язала симпатичний ребус. 
19. Крокодилы не умеют жевать, так как их челюсть не способна двигаться по горизонтали. Они 

хватают свою жертву и начинают вращаться вокруг своей оси, как бы «выкручивая» куски мяса из туши. 
Так как они не могут жевать и проглатывают большие куски целиком, то им приходится прибегать к 
некоторым хитростям. В целях улучшения процесса переваривания крокодилы глотают гладкие камни, 
которые попадая в желудок, работают как жернова и перетирают большие куски, ускоряя тем самым 
процесс. Так же эти камни служат балластом и помогают крокодилам погружаться на дно. 

Джерело: https://vivareit.ru/interesnye-fakty-pro-krokodilov/ 
20. Звуконаслідування має ще «наукову» назву – Ономатопея 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Звуконаслідування 

21. Для стандартного фабричного грального кубика існує один традиційний спосіб розташування 
очок на його гранях: 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4.  

Гральні кісточки (також гральні кості або гральні 
кубики, дайси) — пристосування для багатьох ігор у 

формі багатогранника, найчастіше куба, що видає випадкові 

значення. Зокрема використовується для азартних і настільних 
ігор. Зазвичай на шести гранях кубічних кісточок нанесено 

комбінації, що позначають числа (1, 2, 3, 4, 5, 6); сума на протилежних 

гранях зазвичай дорівнює семи.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIV
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://www.baby.ru/answers/planning/category-4718015/question-54309311/
https://www.baby.ru/answers/planning/category-4718015/question-54309311/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F)


Менш поширені кубики з картковою символікою 

(дев'ятка, десятка, валет, дама, король, туз), якими грають в покер на кісточках, є також 

кісточки для гри «Корона і якір» (на шести гранях зображені корона, якір і символи карткових 

мастей: бубна, жир, піка, чирва). 

Дайс або дайси, також дайсез (від англ. dice; мн. dices — кістка) — запозичена з англійської 
мови назва гральних кубиків (або також гральних костей). 

Вважається, що кісточки — найдавніше пристосування для гри, відоме людині. Вони 

застосовуються як для самостійних ігор, так і як допоміжні засоби визначення черговості ходів, 
значення характеристик 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Гральні_кісточки 

22. Натура́льна ві́спа (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 Бірмінгемськогоуніверситету, де вона фотографувала взірці. Довелося, щоб припинити 

можливий спалах, у негайному порядку провакцинувати 500 контактів Паркер, яка стала останньою 

жертвою хвороби на планеті[1]. 
Тому тільки 1980 року ВООЗ офіційно повідомила, що натуральна віспа ліквідована у природі за 

допомогою вакцинації[2], 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. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Натуральна_віспа 

23. 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. 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Турчин_Ігор_Євдокимович 

24. У «Граматиці» Мелетія Смотрицького 1619 р. було унормовано правопис 

церковнослов'янської мови в українській редакції, зокрема введено літеру ґ.  
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Українська_абетка 

25. Речення матиме вигляд: "Богомолець йде в Президенти, а 
Президент піде в богомольці". 

Богомо́ли (Mantodea) — ряд комах надряду тарганоподібні 

з неповним перетворенням. Мають характерний вигляд: у 

спокійному стані тримають передні ноги зігнутими і спрямованими 
вперед, наче моляться (звідси і їхня назва). Забарвленням та формою тіла 

богомоли нагадують частини рослин. Усі богомоли є хижаками, які 
зазвичай полюють з засідки на дрібних комах та павукоподібних, хоча 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/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#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_2005_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_2005_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5_(%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1993
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%93%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1619
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8


великі види можуть з'їсти й дрібних хребетних. Відомо близько 2400 видів богомолів, які переважно 
поширені у зонах тропічного та субтропічного клімату по всій Землі, окремі види живуть у помірній 
зоні. 

Перша монета з зображенням богомола відома з Сицилії, близько 420 року до н. е. На пам'ятних 

монетах у 50 та 500 казахстанських теньге 2012 року зображено місцевий вид Hierodula 

tenuidentata. Цікаво, що богомоли зображені з обох боків монет. 
Богомола звичайного зображено на марках Молдови. Інші богомоли є на марках Камбоджі, Гани, 

Ботсвани, Австралії, Чилі, Малайзії, Індонезії та інших країн. 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Богомоли 

 

Лавинюкова  Тетяна 
06.04.19 – 20.04.19  

17 заєць 38 14 
26 Х 39 Астрід, Сельма  

27 Макітра 40 Прип'ять  

28 Спринтер  41 Цунамі  
29 Кальян  42 в 

30 Малін  43 Жерміналь, Флореаль (з 20.04)  
31 Спеціальні тросики, 

прив’язані до передніх ніг коня, 
тримає в руках каскадер, який 
сидить на цьому коні. В потрібний 
момент каскадер натягує тросики 
рукою і кінь падає. 

44  
 
Місяць  

32 Земмельвейс 45 0101 
33 

 

46  
йодль 

34 Висушують  47 НРР 
35 Хмельницька  48 Гленн 

36 МЕН 49 4 
37 Сигнальний примірник 50 Місце  

17. До 1994 р. фауна була представлена на грошах-купонах Республіки Білорусь. На купюрах 
різного номіналу були зображені лось, зубр, рись, вовк, заєць, бобер, ведмідь.  Пропустили ЗАЙЦЯ! 

Джерело: https://lisvisnyk.at.ua/news/tvarinni_simvoli_v_ukrajini_ta_sviti/2015-01-20-725 

26. Ніби ж очевидно. 
27. Макітра – назва походить від «мак терти». І досі її так використовують, коли на Різдво готують 

кутю. 
28. Хай буде «спринтер». 
29. КАЛЬЯН (АЛЬТ, ТЛЯ, ТАНК) 
30. Ме́хелен (нід. Mechelen, фр. Malines) — місто і муніципалітет 

в бельгійській провінції Антверпен. Вважають, що від французької назви міста (Malines, «Малі́н») 
походить і вираз «малиновий дзвін»: собор Св. Румболда славився своїми дзвонарями. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мехелен 
31.  Трюк, про який йдеться, називається «підсічка коня» (подсечка лошади). Прочитала про це 

досить багато. В одному з обговорень пролунало: 
 «Что же касается именно падения лошади - это древний трюк, которому каскадерских лошадок 

учат "с пеленок". В месте необходимого падения натягивается едва заметный трос (подсечка), об 
который лошадь на ходу/на бегу спотыкается. Поскольку на ногах лошади присутствует защита, а 
сама лошадка с детства приучена падать на землю "правильно" (без травм) - животное способно не 
страдать от большого количества таких дублей подряд». 

На що інший учасник того ж обговорення заперечив: 
«Но вот только так называемая "подсечка" это вовсе не трос натянутый на поле. Это 

специальные тросики привязанные к передним ногам лошади, которые держит в руках каскадер 
сидящий на этой самой лошади. В нужный момент и только в безопасном подготовленном месте  
каскадер натягивает эти троса рукой, и лошадь падает. Вот только этот трюк тренируется годами 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierodula_tenuidentata&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierodula_tenuidentata&action=edit&redlink=1
https://lisvisnyk.at.ua/news/tvarinni_simvoli_v_ukrajini_ta_sviti/2015-01-20-725
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мехелен


на песке и отрабатывается конкретным каскадером на конкретной лошади, лошадь и морально, и 
физически к этому готова». 

Я думаю, що слушна саме друга версія. Дійсно, на екрані коні падають масово, де ж для кожного 
коня натягнути трос на землі? Не зрозуміло тільки, як у масових батальних сценах можна підготувати 
безпечне місце, але це вже секрети «кіношників» (і каскадерів-кіннотників). 

Джерело: https://thequestion.ru/questions/5689/pravda-li-chto-pri-semkakh-s-loshadmi-naprimer-v-
istoricheskikh-filmakh-v-moment-kogda-loshadi-padayut-oni-na-samom-dele-travmiruyutsya 

32. Ігна́ц Фі́ліп Зе́ммельвейс (нім. Ignaz Philipp Semmelweis, угор. Semmelweis Ignác Fülöp; 1 
липня 1818, Буда — 13 серпня 1865, Деблінг під Віднем) — угорськийакушер-гінеколог, професор, один 
із засновників асептики. 

Закінчив Віденський університет зі спеціалізацією з хірургії й акушерства. У 1846—1850 роках 
працював у Відні в пологовому будинку. У 1851 р. переїхав до Пешту, де очолив лікарню Святого Роха. 
З 1855 року також професор Будапештського університету. 

У 1847 році, намагаючись зрозуміти причини післяпологової гарячки (сепсису) у багатьох 
породіль — і, зокрема, того факту, що летальність при пологах у лікарні на 30—50 % перевершувала 
летальність при домашніх пологах. Земмельвейс припустив, що інфекцію приносять з інфекційного та 
патологоанатомічного відділень лікарні. Лікарі в той час багато практикували в прозекторській, і 
приймати пологи часто прибігали просто від мерця, витерши руки носовими хустками. Земмельвейс 
зобов'язав персонал лікарні перед маніпуляціями з вагітними і породіллями знезаражувати руки 
зануренням їх в розчин хлорного вапна. Завдяки цьому смертність серед жінок та новонароджених впала 
більш ніж усемеро — з 18 до 2,5 %. 

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. 

Ім'ям Земмельвейса названий Будапештський університет медицини і спорту. 
У 1906 році в Будапешті на пожертви лікарів усього світу Земмельвейсу був встановлений 

пам'ятник, на якому написано «Рятівникові матерів» (скульптор Алайош Штробль). 
У психології є термін Рефлекс Земмельвейса, яким позначають заперечення нових даних на 

підставі того, що вони суперечать усталеним уявленням.  
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Ігнац_Земмельвейс 
Те, що я прочитала про життя і смерть Земмельвейса, просто 

жахливо. Я пла̀чу, коли набираю цей текст. 
33. Даруйте, зображення вийшло недосконале, але ж ідея зрозуміла. 
34. Корисні і смачні сухофрукти одержують висушуванням плодів на 

сонці або в спеціальних сушарках. Ізюм – це висушені ягоди винограду. 
Урюк – вид сухофрукта; висушений прямо с кісточкою абрикос. Курага – 
вид сухофрукта; высушений абрикос, з котрого видалили кісточку. 

35. Хмельницька область до 1954 року називалася Кам’янець-
Подільською з адміністративним центром в місті Кам’янець-Подільський. 
Коли у 1954 році відзначалося 300 років «возз’єднання України з Росією», 
місто Проскурів було перейменоване на Хмельницький, туди ж був 
перенесений адміністративний центр, а область стала Хмельницькою.  

36. МЕН – це багатозначне слово, за допомогою якого отримуємо слова КАРМЕН та МЕНТОЛ.  

37. Нічого дотепного на думку не спадає ☹ 
38. 14 слів – Мельбурн. Марафон. Ананім.  Душа. Супінатор. Ин.  Сіль. Уельс.  Мирів.  Рюкзак.  

Іттербю. Вода. Ленінград.  Сокіл.  
39. Про них можна було б писати багато. Але доведеться коротко. 
1. А́стрід А́нна Емі́лія Лі́ндгрен  

(нар. 14 листопада 1907, Віммербю, Швеція — пом. 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 Довгапанчоха». 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 Лагерлеф. 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. 
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2002 року урядом Швеції, у пам'ять та на честь видатної дитячої письменниці, було 
засновано премію імені Астрід Ліндгрен. 

2. Се́льма Ла́герлеф (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 НільсаГольгерсона з 
дикими гусьми". 

На банкноті 20 крон зображена була  Сельма Лагерлеф. В кінці 2015 р. на купюрах номиналом 20 
крон з’явилися портрети письменниці Астрід Ліндгрен з її персонажем Пеппі Довгапанчоха. 

40. Аркаїм; Вавілон; Троя; Помпеї; Мачу-Пікчу; Порт-Ройал ... – колись величні міста, що зазнали 
занепаду і перетворилися на безлюдні руїни внаслідок  природних та рукотворних катаклізмів. 

В Україні така ж доля спіткала місто Прип’ять, з якого виїхали всі люди внаслідок Чорнобильської 
техногенної катастрофи. 

41. 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[1]. На глибокій воді цунамі 
поширюється зі швидкістю кількасот кілометрів на годину й зазнає незначних втрат енергії. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Цунамі 
42. Зайвою є вимога в), бо при виконанні а) і б) вона виконується «автоматично». 
43. Францу́зький революці́йний календа́р — 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. 

Місяці революційного календаря: 
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, 
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. 

Посилання: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Французький_революційний_календар 

Отже, Жерміналь, а сьогоднішнього дня 20.04 – уже і Флореаль. 
44. Йдеться про місячний серп. 
45. Нехай сьогодні 1 січня, а день народження дівчини 31 грудня. Отже, позавчора, 30 грудня 

минулого року їй був ще 21 рік. Вчора виповнилося 22 роки. Поточного року 31 грудня їй буде 23 роки. 
Наступного року 31 грудня – 24 роки. 

46. 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.  

Припускають, що йодль виник ще в кам’яну епоху. Наприклад, в Польщі він має досить древні 
традиції. В Швейцарії йодль з’явився перш за все як спосіб комунікації. Пастухи, які пасли в горах 
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далеко один від одного корів,  використовували ці звуки для передавання своїх 
повідомлень на великі відстані. 

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Йодль та інші  
47. НРР – Національний реєстр рекордів України (англ. National Register 

of Records of Ukraine) — створений 10 жовтня 1989 року. Національний Реєстр 
Рекордів посідає лідируючу позицію у сфері реєстрації та популяризації 
українських та світових досягнень в Україні. 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. 

Президент Національного Реєстру Рекордів — український спортивний 
журналіст та телеведучий Валентин Щербачов 

Абревіатура НРР 
Гасло "Багато що вважалося неможливим, поки не було зроблено!" 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_реєстр_рекордів_України 

48. 20 февраля 1962 года ракета проекта «Меркурий» отправилась в космос 
Ракета проекта «Меркурий» поднялась в воздух 20 февраля 1962 года. 

Астронавт Джон Гленн трижды облетел Землю и проверил, как организм человека 

реагирует на пребывание в космическом пространстве. 
Джерело: https://www.golos-ameriki.ru/a/us-space-anniversary-2012-02-20-139719003/250948.html 
49. Складу турнірну таблицю чемпіонату: 
З таблиці видно, що 

найрезультативнішою за кількістю забитих 
м'ячів була зустріч між командами А і С. 
Гра закінчилася внічию 2:2. Всього було 
забито 4 м'ячі. 

50. Фільм називався «Місце зустрічі 
змінити не можна».  

«Мі́сце зу́стрічі зміни́ти не 

мо́жна» — радянський п'ятисерійний 
телевізійний фільм 1979 року, знятий в 
режисером Станіславом Говорухіним за 
романом братів Вайнерів «Ера милосердя». 

Сюжет: Тяжкі післявоєнні роки. 
Бандитські угрупування озброїлися 
трофейною зброєю. Співробітникам МУРу 
Глібу Жеглову (досвідченому капітану 
міліції) та Володі Шарапову (старшому лейтенанту, новачку, який прийшов у карний розшук з 
фронтової розвідки) протистоїть зловісна банда «Чорна кішка». Вони обидва однаково націлені на 
результат, але по-різному дивляться на обставини гри, нав'язаної бандитами… 

В головних ролях: Володимир Висоцький — капітан Гліб Єгорович Жеглов 

Володимир Конкін — старший лейтенант Володимир Шарапов 
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Місце_зустрічі_змінити_не_можна?veaction=edit&section=1 
 
 
 
 

  
А 
 

 
В 

 
С 

 
Е 

 
А 
 

  
1:0 

 
2:2 

 
1:0 

 
В 
 

 
0:1 

  
0:0 

 
2:0 

 
С 
 

 
2:2 

 
0:0 

  
0:0 

 
Е 
 

 
0:1 

 
0:2 

 
0:0 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-space-anniversary-2012-02-20-139719003/250948.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/

