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Вікторія: «Хочу навести слова А.Фаранджа, 
які, як мені здається, відображають сутність нашого конкурсу: 

«Знання – настільки дорогоцінна річ, що їх варто здобувати з будь-якого джерела». 

 
Мар’яна: 

«Анатоль Франс сказав: «Щоб перетравлювати знання, потрібно поглинати їх з 
апетитом». Тож особисто від себе: дякую, було дуже смачно». 

 

48-й захід «50 слів». Відповіді 
 

1. 5. 
Одеська; Сумська; Чернігівська; Запорізька; Херсонська. 

За 4 або 6 – символічний 1 бал (це щоб відділити тих, хто хоч якось виконав це 
завдання, від тих, хто його взагалі не робив). 

Аналог, приміром, запитання № 26 із заходу № 44. 
 

2. Батька(-о). Тата(-о). 

Всенародний день батька (тата). 
Розуміємо та підтримуємо схвальний порив ініціаторів запровадження такого 

дня. Але нас турбує ось що. Згадаймо діалог на самому початку культової радянської 
кінокомедії «Операція И» між пасажиркою та хамом: «Поступіться місцем дівчині. 
Вона готується стати матір'ю!» ‒ «А я готуюся стати батьком». 

Так от. Вочевидь, між справжніми батьками й тими особами чоловічої статі, які 
виконали лише функцію, так би мовити, заплідника, та-а-ака неймовірна дистанція, 

що бажано було б якось відділити тих від інших. Наприклад, зробити це навіть за 
рахунок значного подовження назви цього свята, на кшталт: «Всенародний день 

мужчин, які доклали суттєвих зусиль для догляду, становлення, виховання дитини». 
Попередників цього запитання немає. 

 

3. Альберт. 
Ейнштейн. Айнштайн. 

Вікторія: «Поширена думка, що в 
дитинстві Альберт Ейнштейн був не 

здатний до навчання. Однак така точка 
зору заперечується багатьма 

дослідниками біографії Альберта 
Ейнштейна. Дійсно, вчителі 

критикували Ейнштейна за повільність і погану успішність, 
проте пояснення низької успішності і складнощів в навчанні 

Ейнштейна слід шукати не в ліні або поганих здібностях 
учня, а в елементарній скромності, несприйнятті застарілих 

педагогічних методів, які застосовувались в німецьких 
школах. 

Ймовірно, саме академічні записи зі швейцарської школи ввели в оману 
біографів Ейнштейна, коли вони прийняли його за двієчника. Справа в тому, що в 
останньому триместрі навчання Альберта адміністрація школи перевернула 
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оціночну шкалу і «6» стала найвищою оцінкою. У попередніх триместрах з 
математики та фізики у Ейнштейна стояла «1», бо там шкала була зворотною. 

Творчі особистості до того ж погано звикають до суворого розпорядку, 
нав’язаного ззовні, та ще люблять посперечатися. Кажуть, саме цим грішив 
Ейнштейн – він нерідко вступав в диспути з викладачами, що погано впливало на 

його оцінки...».  
Декілька порад від Ейнштейна: 

Робіть помилки. «Той, хто не робив помилок, нічого ніколи не робив. Ніколи не 
бійтеся зробити помилку. Помилка не провал. Помилки можуть принести величезну 

користь, зробити вас кращим і мудрішим, якщо, звичайно, грамотно на них учитися. 
Тому дозволяйте собі робити помилки». 

Живіть тут і зараз. «Я ніколи не думаю про майбутнє. Воно швидко приходить. 
Важливо якомога частіше перебувати в теперішньому часі. Не заглядати в майбутнє, 

не шкодувати про минуле, а саме брати все від теперішнього моменту».  
Одного разу на лекції Ейнштейна запитали, як робляться великі відкриття. Він 

ненадовго задумався й відповів: «Припустімо, що всі освічені люди знають, що щось 
неможливо зробити. Однак знаходиться один невіглас, який цього не знає. От він і 

робить відкриття!». 
Запитання № 48 із заходу № 38. 
 

4. Вітрувіанська. 
Зі знаменитого малюнка, зробленого Леонардо да 

Вінчі приблизно в 1490-1492 роках, – ілюстрації для книги, 
присвяченої працям Вітрувія. На даний момент ескіз 

зберігається в Венеціанському музеї. Вільного доступу до 
реліквії немає – експонат виставляється вкрай рідко. Охочі 
мають можливість поглянути на нього раз на півроку, 

оскільки переміщення й перебування на прямому світлі 
шкідливі для рукопису, якому вже майже 500 років. 

Крім глибокого філософського посилу, незвичайна Вітрувіанська людина має 
ще й певний символічний сенс. Квадрат трактується як матеріальна сфера, коло – 

духовна. Зіткнення ж фігур із тілом зображеної людини є своєрідний перетин у 
центрі світобудови. 

Наталка Є.: «Цей ескіз Леонардо да Вінчі має також інші назви: «Канон 
пропорцій» та «Пропорції людини». І саме таке зображення є спільним для 

італійської монети 1 євро, емблеми ВДГО «Гармонійний розвиток» та величезної 
кількості інших речей. Адже це символ не тільки й не стільки фізичного ідеалу, 

символ тотожності людини і всесвіту, а символ єдності науки і мистецтва, інакше –  
гармонії, досконалості – найвищих прагнень справжньої людини. 

І ще. Зображення для євромонет обиралися громадським голосуванням, а ця 
монета – виняток: це рішення міністра фінансів Карло Адзеліо Чампі. 

Євро дійсно з’явилося більше 20 років тому. А от металічні євро увійшли в обіг 

у 2002 році». 
Наталка Є. та Олена: «В Україні теж є монета із зображенням вітрувіанської 
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людини – це з набору «До 100-річчя Національної академії 
наук України». Кожна з чотирьох п’ятигривенних монет 

має власну назву. Я раджу почитати про цю серію 
пам’ятних монет НБУ, пороздивлятися їх – дуже багато 
змістів і красиво! Я гадаю, що це може бути джерелом 

гарних питань для наступних конкурсів)))».  
Мова тут зокрема про монету срібного кольору 

вартістю в 1 Євро. 
Ідея запитання № 48 із заходу № 40. 

До речі, без ніякого жалю щодо кількості сторінок 
коментарів учасників даємо дослідницькі роздуми Вікторії щодо того, якого роду є в 

українській мові слово євро – середнього чи чоловічого: 
«Орфографiчний словник української мови» побачив свiт у 1999 р., коли євро 

було лише в проектi, і тому слова євро в ньому немає. Зате є тi слова, у коло яких 
воно потрапило. 

Найближчим до слова євро є слово метро, – вони, крiм усього iншого, є ще й 
iменниками незмiнними – невiдмiнюваними. Тому можна було сподiватися, що до 

слова-новачка в українськiй мовi євро поставляться з розумiнням його природи й 
визначать йому мiсце серед невiдмiнюваних iменникiв середнього роду.  

«Тлумачний словник української мови», «Тлумачний словник сучасної 

української мови. Загальновживана лексика» – за мiсцем укладання й видання цих 
словникiв ми означили б це як харкiвську традицiю, з нею солiдаризуються в цьому 

питаннi укладачi низки словникiв, колектив яких умовно означаємо як iрпiнську 
традицiю. 

Вiдтак можна зробити певний пiдсумок, констатувавши очевидне: iменник 
чужомовного походження євро, увiйшовши в сучасну українську лiтературну мову, 

засвоєний нею як невiдмiнюваний iменник середнього роду. 
Однак у той самий час в українськiй лексикографiї започатковується ще одна, 

вiдмiнна, течiя, яку за мiсцем появи можна назвати київською, або ж академiчною,  –  
альтернативна, конкуруюча з попереднiми. 

Така альтернативна точка зору на предмет висловлена вперше, здається, 2001 р. 
в «Орфоепiчному словнику української мови», див.: євро, невiдм., ч.  

Гадаємо, саме його укладачi започаткували цю нову «традицiю», яку вже 

невдовзi продублювало таке ж авторитетне джерело пiд назвою «Український 
орфографiчний словник». Слово євро вперше в цiй словниковiй серiї з’явилося саме 

в цьому виданнi, див.: євро, незм., ч. [УОС3; 239] 
Зрештою, достеменно невiдомо, чи самi упорядники щодо цього мали якiсь 

сталi переконання, бо вже в наступному, четвертому, виданнi «Українського 
орфографiчного словника», яке вийшло друком 2005 р., альтернативно-

конфлiктуючий погляд на предмет змiнився раптом на примирливо-компромiсний, 
див.: євро, незм., ч. i с. [УОС4; 257]. 

Тож тепер з’явилася ще одна iнтрига: як це так, що один iменник може бути 
вiдразу iменником i чоловiчого, i середнього роду? Не маючи наразi вiдповiдi на це 

запитання, просто констатуємо, що всi наступнi видання словника аж до останнього, 



4 
 

дев’ятого, яке надруковано в 2009 р., справно повторюють одного разу встановлене, 
див.: євро, незм., ч. i с. [УОС9; 256] – i це при тому, що кожне з видань виходить 

друком з неодмiнним уточненням, що воно виправлене i доповнене. Звичайно, дуже 
хотiлося б дiзнатися, чому саме так». 

http://www.linguistika.com.ua/referati-naukov-statt/pravilne-

vzhivannya-slova-evro?page=0,0 
 

5. Гарба із сіном. 
Підвода із сіном. 

Сіно. 
За віз із сіном ‒ 1 лише в тому разі, якщо, приміром, 

узгоджується наше слово «могла» з вашим «віз». ↓ 
↑ Наталка Є.: «Під поперечиною повинен вільно 

проїжджати віз із копицею сіна або соломи. Віз можна замінити 

на підводу, щоб рід слова співпадав з тим, що у питаннім. 
Запитання із заходу, номера якого ми не знайшли 

(зокрема: заходи з № 31 по № 37-й ми втратили, коли 
безвідновлювально згорів наш жорсткий диск. 

 

6. Гонзо. 
Гонзо-журналістика (англ. Gonzo ‒ божевільний, навіжений). 

Наталка: «Нічого хорошого в цій новій журналістиці!». 
Світлана: «Гонзо – останній, хто стоїть на ногах після пиятики». 

Символ гонзо – «кулак гонзо» з двома великими пальцями, що 
тримає бутон пейоту (галюциногенного кактуса). 

Коментар до запитання № 31 із заходу № 43. 
 

7. Сміх. 
Антипод плачу. 
За плач – 0 балів. 

За гнів, чи біль – 0 балів. Бо треба було обирати між двома діаметрально 
протилежними зовнішніми реакціями. А приміром, пара гнів-біль не є такою. 

Тетяна П.: «Подібність міміки сміху і плачу було помічено ще Леонардо да 
Вінчі: «Той, хто сміється, не відрізняється від того, хто плаче, ні очима, ні ротом, ні 

щоками, але тільки нерухомим положенням брів, які з’єднуються у того, хто плаче, і 
піднімаються у того, хто сміється». 

Світлана: «Тієї миті Тім уперше помітив, як схоже виявляються в людини сміх і 
плач. І він зробив страшну річ: закрив обличчя долонями, нахиливсь уперед і вдав, 
ніби сміється. А насправді Тім плакав» (Джеймс Крюс. «Тім Талер, або Проданий 

сміх»). Моя улюблена книга». 
Майже запитання № 39 із заходу № 41. 
 

8. Пательня. 
[п а т е́ лˡ нˡ а] (це – не передбачуваний оргкомітетом варіант. Бо запитання 

сформульоване невдало. За таке зауваження – додаткові 0,3 частини бала). 

http://www.linguistika.com.ua/referati-naukov-statt/pravilne-vzhivannya-slova-evro?page=0,0
http://www.linguistika.com.ua/referati-naukov-statt/pravilne-vzhivannya-slova-evro?page=0,0
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За зауваження до оргкомітету, що 18-19.06 на сайті та в блозі це завдання було 
виставлене відразу з декількома помилками – 0,3 додаткові частини бала. 

І ще. Або нам треба було написати не «... транскрипцію діалектного ...», а «... 
транскрипцію ЦЬОГО діалектного» ... , або хоча б не «... транскрипцію ...», а «... 

транслітерацію ...», бо цим недолугим словесним «наворотом» ми збили з 
правильної відповіді декого з учасників (зокрема й чемпіонку 48-го заходу). 

А Світлана та ще дехто ще пишуть: «Треба було сформулювати просто: 
напишіть це діалектне слово». 

 

9. Кар. 
Це або форма рельєфу, утворена льодовиками, або скорочена назва типу 

електромобіля. 
Женя: «Цікаво, що, мабуть, найвідомішим твором Меріме «Кармен» ця новела 

стала саме завдяки опері Бізе». 
Аналог запитань № 27 із заходу № 44 та № 36 із заходу № 47. 
 

 10. 3 (див. рисунок). 
Але цього разу тут навіть не треба вирізати фігурки та 

«тулити» їх одна до одної. 
Найкраще починати аналіз із того, де може бути 

шукана цифра. Це ‒ лише п’ять центральних клітинок 
(використовуючи шахову нотацію: b3; c2; с3; c4; d3), із яких 

дві (із центральними цифрами 1 та 4) відразу відпадають, бо 
в їхніх «хрестиках» сума цифр не дорівнюватиме 10. Після 

цього, аналізуючи те, які фігури можуть бути над «хрестиком» та під «хрестиком», 
відразу помітите, що й ліва двійка не може бути відповіддю. 

А чому ми відразу викинули з розгляду клітинки-претенденти b2; b4; d2; d4? Бо 
центр хрестика не може знаходитися там. Бо тоді ці хрестики ізолювали б/«відрізали 

б від сусідів» один із чотирьох куточків гратки. 
Ідея запитання № 17 із заходу № 45. 
 

11. 240. 
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За «математичне» 241 ‒ лише 0,5 бала (бо навіщо тут ті жахливі непрактичні 
обчислення, які наведемо нижче?). 

При збільшенні діаметра «кулі» в 7:3,5 = 2 рази об’єм томата збільшиться не 
вдвічі (з неправильною відповіддю 60 г), а аж у 2³ = 8 разів! 30 ∙ 8 = 240. Усе. 
Завдання виконане. 

Аня слушно радить: «... якщо томати найчастіше купують на кг, то при купівлі 
яєць на десятки слушно пригадайте це завдання!». 

А для виходу на відповідь абсолютно не раціональними шляхами є десь такі: 
«Знайдемо об’єм томата діаметром 3,5 см – V=4\3πr³=4\3·3,14·1,753  ~ 22,44; 

знайдемо густину – ρ=m\V=30\22,44 ~1,34; знайдемо об’єм томата діаметром 7 см – 
V=4\3πr³=4\3·3,14·3,53 ~179,5; знайдемо масу томата, знаючи об’єм і густину – 

m=ρ*V=1,34·179,5 ...». 
Світлана: «Це не математичне, а, здається, фізичне питання. Густину томатів, 

навіть однакової стиглості та виду, уявно визначити неможливо, а таблиць таких не 
існує. ». 

Аналог запитання № 37 із заходу № 43. 
 

12. Плитку(-и) (наприклад, настінну або тротуарну). 

За плитка ‒ 0,5 бала (уважно див. умови заходу). 
Світлана: «Наполягаю, що питання сформульоване некоректно, бо в ньому 

йдеться таки не про плитку, а про види браку при її виготовленні». 
Запитання № 35 із заходу № 41. 
 

13. Кейптаун. 
Хірург Крістіан Барнард. 

Перша пересадка серця іншій людині. 
3 грудня 1967 р. безнадійно хворому 54-річному комерсанту Луїсу Вашканскі 

було пересаджене серце молодої жінки Деніз Дарваль, яка зазнала смертельних 
травм в автомобільній катастрофі. Вашканскі помер від пневмонії через 18 днів після 

операції. Але наступний пацієнт, Філіп Блайберг, прожив із пересадженим серцем 
більше 19 місяців. До кінця 1968 року у світі було зроблено вже близько 100 

пересадок серця. У 1970-ті роки подібних операцій проводили не так багато, 
оскільки виявилося, що пересаджене серце відторгається імунною системою 

організму. Однак на початку 1980-х, із впровадженням у клініку циклоспорину, 
кількість таких операцій різко зросла. 

До речі, Крістіан Барнард помер 2001 року від... 

серцевого нападу на Кіпрі під час відпочинку. 
Майже запитання № 35 із заходу № 38. 
 

14. Див. рис. праворуч. Зашифровані цифри 2; 0; 1; 9 

 з приписуванням до них праворуч їхнього дзеркального 
зображення. Наступний рік – 2020. 

Аналог запитання № 4 із заходу № 43. 
 

15. Пак’яо. 

Еммануель. Прізвисько ‒ Пак Мен.   Філіппіни. 

або 
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Аналог запитання № 14 із заходу № 41. 
 

16. Manspreading. 

Менспредінг ‒ звичка деяких чоловіків сидіти в громадському транспорті, 
широко розставивши ноги, тим самим займаючи більше одного місця.  

Дехто виправдовує це фізіологією. Але ж навіть ці 
«виправдальники» будуть проти (напишемо це латиною 

та грецькою) halitosis, vomitum чи μετεωρισμός. Тож 
менспредінг ‒ це досить часто або невихованість, або 

демонстративне неестетичне та егоїстичне 
самовозвеличення, а також ‒ неповага до людей навколо. 

Праворуч ‒ зображення одного з офіційних 
застережних плакатів. 

Майже запитання № 15 із заходу № 41. 
 

17. Борис. 

Грінченко. «ЗЕМЛЯКАМ, що раз на рік збіраються на Шевченкові роковини 
співати гімн»: 

Не хваліться, що живе ще 
Наша воля й слава: 
Зрада їх давно стоптала, 

Продала, лукава. 
Ідея запитання № 50 із заходу № 40. 

http://ukrlife.org/main/tribuna/dokir.htm 
 

18. БАТЬКО. 
Слова-відповіді: Дмитро, Площа, 

Підкова, Ганнібал, Казахстан, Денеб, 
Антарктида, Ізраїль, Авербах, Республіка, 
Очима, Ваннабі, 

Черкаси, Один, Золото, Вівця, 
Скульптор, Хіджаб, Хропіння, Італія, Тихий, Грузія, Морзе, Антонов, Гугол, 

Ромашка, Сливинський, Аристотель, Рибниця, Заїд. 
Аналог традиційного щоконкурсного запитання. 
 

19. Сейшели знаходяться в Південній півкулі Землі, а Мальдіви ‒ у 

Північний. 
У коментарях Наталка Є. уточнює: «Це мнемонічне правило щодо того, коли 

Місяць, так би мовити, «росте», а коли ‒ «старіє», працює тільки в Північній півкулі, 

бо у Південній півкулі це буде мати інший зміст». 
Коментар до запитання № 44 із заходу № 47. 
 

20. 48. 

Бо, приміром: кожній чорній крапочці в лівому нижньому куточку 
відповідатимуть три різні варіанти розташування чорних точок у середньому ряду. 

Аналогічно: кожній іншій чорній крапочці, яка розташована в нижньому рядку, 

 
Л С И Й И Ц Я П Т О Р Н О М 

И Ь К Д Н Т О Ь Н Я Т О В О 

В С И М Б О С Л Н А Н Е З Р 

И Н Т Р И Л К У І П Й І З Г 

Р О Р А І О А Х Р О И Я У Р 

Е Л І К З З Щ О Т И Х Ч Е Р 

С Б Ї А Р И Д Л Ь К И С А К 

П У Л Д Х Т А П Т О Ш К І Т 

А Г Ь Ї А К Р А А Б А А Л А 

Н Н З А Б А Н Т Р О М Я І Г 

Б І Ь А Р А Н Н А Х І О Г У 

А Л Л В Е В Ц Я Б І Д Л Д Е 

Д К Е Т О К В Н А А Ж Б Е Н 

І О А Р Т А І В Т Б И Н О Ч 

П В А И С З А Х С О Д А М И 
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відповідатимуть іще три різні варіанти розташування чорних точок у середньому 
ряду. ... Рухаючись думкою далі, можемо гарантувати, що різних розташувань двох 

чорних точок у другому й третьому рядах буде 4•3=12 штук. 
І якщо тепер під’єднати ще чотири верхні точки, то варіантів розташування 

буде ще вчетверо більше. 

Аналог запитання № 10 із заходу № 46. 
 

21. Музик. 
Муз. 

Світлана: «Гендерний шовінізм якийсь, хоч і жартівливий». 
Запитання № 42 із заходу № 38. 
 

22. 1. 
Один. 

9 + 0 = 9. Лівий нижній з «вісімки» перекласти 
ліворуч угору до «трійки». 

Аналог запитання № 23 із заходу № 44. 
 

23. Люстерко. 

Люстро. 
За два варіанти відповіді – додаткові 0,3 частини бала. 

Застереження в запитанні стосувалося, приміром, багатозначного слова 
дзеркало та двозначного свічадо. 

Світлана: «Дзеркало: http://sum.in.ua/s/dzerkalo (три значення). 
Люстро: http://sum.in.ua/s/Ljustro (одне значення!). 

Люстерко: http://sum.in.ua/s/Ljusterko (одне значення!). 
Свічадо: http://sum.in.ua/s/Svichado (два значення)». 

Ідея запитання № 30 із заходу № 44. 
 

24. Ні. 

Аналог запитань із декількох конкурсів попередніх років. 
 

25. Антарктида. 

За мудрою та суворою міжнародною угодою. Щоб, по-перше, не згодовувати їм 
унікальних тварин: пінгвінів, тюленів тощо, а по-друге, щоб собаки ненавмисне не 

занесли на континент хвороби, бацили, смертельно небезпечні для неадаптованих 
корінних мешканців.     http://tut-cikavo.com/krajini/antarktyda/352-25-korotkikh-

divovizhnikh-faktiv-pro-antarktidu. 
Запитання № 18 із заходу № 39. 
 

26. 7. 
Сім. 

19 : 256. 
За зауваження, що в репліці до цього запитання відразу у двох наведених 

арифметичних прикладах є незбагненні «ляпи» - додаткові 0,3-0,4 частини бала. 
Аналог запитання № 26 із заходу № 40. 
 

http://sum.in.ua/s/dzerkalo
http://sum.in.ua/s/Ljustro
http://sum.in.ua/s/Ljusterko
http://sum.in.ua/s/Svichado
http://tut-cikavo.com/krajini/antarktyda/352-25-korotkikh-divovizhnikh-faktiv-pro-antarktidu
http://tut-cikavo.com/krajini/antarktyda/352-25-korotkikh-divovizhnikh-faktiv-pro-antarktidu
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27. Сковорода. 
Григорій Савович. 

«З усіх утрат втрата часу найтяжча». 
Репліка одного учасника: «Складно було. Я фразу повністю так і не зміг 

розшифрувати: я визначив останнє слово («найтяжча»), потім розшифрував початок 

фрази («з усіх утрат»), а далі просто дав фразу в інтернет-пошук і вийшов на 
Сковороду. «Ратая» я б, певно, ніколи не відгадав, і з розшифруванням слова «час» у 

мене теж були б проблеми. І те, що це «час у н» теж неочевидно, бо Ра, наприклад, в 
«у т» намальований всередині літери «т», а годинник (що позначає «час») – ні, і як 

тут здогадатись, що мається на увазі однакове «відношення», не зовсім зрозуміло» . 
 

28. Гесіод. 
Поема «Труди і дні». 
За легендами-утопіями, під час золотого віку (роду) люди і боги жили разом; 

тоді не було ні війн, ні приватної власності, ні хвороб, а земля сама, без обробки, 
приносила людям свої плоди. 

Ці ідеї ‒ це зародки ідей соціалізму та комунізму. 
Світлана: «До речі, 1818 року народився й запеклий противник ідеї «золотої 

доби» – Льюїс Генрі Морган. Він був переконаний, що в часи так званої «золотої 
доби» людство перебувало на рівні дикості. І Ф.Енгельс із ним згоджувався: 

https://pidruchniki.com/13380920/filosofiya/spivvidnoshennya_dikist_varvarstvo_tsivilizat
siya_traktuvannya_morgana-engelsa». 

Запитання № 39 із заходу № 38. 
 

29. Віруси комп’ютерні. 

Комп’ютерні віруси. 
Вікторія: «До 1990 року налічувалося всього близько 50 відомих комп’ютерних 

вірусів. У кінці 1990-х років кількість вірусів різко зросла до більш ніж 48 000. 
Сьогодні кожен місяць з’являються близько 6 000 нових вірусів. 

За дослідженнями фахівців, антивіруси застарівають за 1-2 дні. За рахунок 
цього, незважаючи на антивірусний захист, 15 % вірусів спокійно проникають в 

комп’ютер. 
Неможливо заразитися комп’ютерним вірусом, просто читаючи електронну 

пошту. Вірус активується тільки при натисканні на посилання або при відкритті 
інфікованого вкладення. 

Найдорожчим комп’ютерним вірусом всіх часів став черв’як MyDoom, який був 

запущений в січні 2004 року. Він призвів до збитків у розмірі $ 38 млрд. Згідно з 
попередніми оцінками, цей вірус заразив 25 % всіх електронних листів. 

Один з найбільш руйнівних в історії вірусів мав романтичну назву «I Love 
You», також відомий як LoveLetter. Листи з таким написом почали розсилатися з 

Філіппін в ніч з 4 травня на 5 травня 2000 року користувачам всього світу. 
Комп’ютерний вірус «I Love You» зміг завдати шкоди світовій економіці в розмірі 

10-15 мільярдів доларів, вразивши понад 3 мільйони комп’ютерів. Ставши 
найдорожчим коли-небудь існуючим вірусом в світі, LoveLetter увійшов до Книги 

рекордів Гіннеса як найбільш руйнівний вірус в світі». 

https://pidruchniki.com/13380920/filosofiya/spivvidnoshennya_dikist_varvarstvo_tsivilizatsiya_traktuvannya_morgana-engelsa
https://pidruchniki.com/13380920/filosofiya/spivvidnoshennya_dikist_varvarstvo_tsivilizatsiya_traktuvannya_morgana-engelsa
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Ідея запитання № 31 із заходу № 38. 
 

30. 11. 

14. 
Одинадцять. 

Чотирнадцять. 
Кажуть: одИнадцять, чотИрнадцять. 

За два варіанти (тобто якщо учасник вказав або 11; 14, або 14; 11) ‒ 1,3 бала. 
Не вважаємо правильними відповіді на кшталт одинацять (без «д»). 

Майже запитання № 3 із заходу № 41. 
 

31. Галюциноген.  

Мухомор червоний ‒ отруйний 
психоактивний гриб роду Мухомор, або 

аманітів порядку агарикових, відноситься до 
базидіоміцетів. Мухомор червоний 

використовувався як п’янка речовина й 
ентеоген у Сибіру й мав релігійне значення в 

місцевій культурі. 

Вікторія: «☺. Мухомора как-то спросили: – Почему твоя новая подружка такая 

бледная? – Что с нее возьмешь. Поганка». 
Аналог запитання № 15 із заходу № 42. 
 

32. 3. 

Тетяна П.: «Використовуючи формулу площі поверхні кулі (сфери) поділена на 
2 (тому що лише половина голови зайнята волосяним покривом). S = 1/2 πDD (кв. 
cм). Площа поверхні голови дорослої людини в середньому дорівнює 580 кв. см.  580 

∙ 5 = 2900 кг ≈ 3 т». 
https://calculator888.ru/blog/zdorovie/poschitaem-volosi-na-golove.html. 

12. 
https://volosyaukr.ru/rizne/8612-cikavi-fakti-pro-volossja.html 

15. 
Женя: «Питання дещо нечітке, бо не вказано, про «яку» людину йдеться. Про 

чоловіків? Жінок? Білявок? Рудоволосих? Середній показник? Чи максимальний? 
Якщо максимальний, то де його взяти? Я особисто взяв 100 г/волосина і 150000 

волосин (максимум)». 
20. 

http://www.h-d.in.ua/events/40-й-конкурс-50-слів/ 
https://gazeta.ua/ru/articles/people-newspaper/_kosa-vyderzhivaet-20-tonn-

gruza/462594 

http://www.silver.ru/programms/kstati/vipyski-programmi/materials-
Kstatifaktdnyachelovecheskiyvolos/ 

https://www.yugzone.ru/articles/1242 
https://calculator888.ru/blog/zdorovie/poschitaem-volosi-na-golove.html 

https://calculator888.ru/blog/zdorovie/poschitaem-volosi-na-golove.html
https://gazeta.ua/ru/articles/people-newspaper/_kosa-vyderzhivaet-20-tonn-gruza/462594
https://gazeta.ua/ru/articles/people-newspaper/_kosa-vyderzhivaet-20-tonn-gruza/462594
http://www.silver.ru/programms/kstati/vipyski-programmi/materials-Kstatifaktdnyachelovecheskiyvolos/
http://www.silver.ru/programms/kstati/vipyski-programmi/materials-Kstatifaktdnyachelovecheskiyvolos/
https://www.yugzone.ru/articles/1242
https://calculator888.ru/blog/zdorovie/poschitaem-volosi-na-golove.html
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Тетяна П.: «Людське волосся міцніше свинцю, міді, платини і може змагатися 
за міцністю лише зі сталлю. При товщині 0,05 міліметра волосся витримує вантаж 

вагою в 100 грамів, тобто межа його міцності перевищує 5,000 кг на квадратний 
сантиметр. Жіноча коса складається в середньому з двохсот тисяч волосинок і легко 
витримує вантаж вагою в 20 т. http://log-in.ru/articles/nemogo-faktov-o-nas/ 

Ідея запитання № 49 із заходу № 40. 
 

33. Метеорний. 
(«дощ», «потік»). За метеорИТний ‒ категоричний 0. Є важливі непростимі для 

астрономічних явищ нюанси, розгляд/розуміння яких залишаємо на ваш 
самостійний розгляд. 

За зорепад ‒ 0,5 і як певна символічна кара за те, що дехто дійсно думає, що то 
падають зорі, і за однослівність. 

Першопричиною метеорних потоків є комети, що обертаються навколо Сонця.  

Для переважної більшості метеорних потоків ідентифіковано їхні батьківські 
комети. Уламки від них формують метеорний рій уздовж орбіти комети. Метеорний 

потік спостерігається в разі перетину орбіти Землі та метеорного рою. Метеори в 
потоці летять практично паралельними шляхами, але внаслідок ефекту перспективи 

здається, начебто вони вилітають з однієї невеликої ділянки неба, яку називають 
площею радіації. 

Запитання № 39 із заходу № 42. 
 

34. 9. Бо: 

По горизонталі: 5. Аі. 6. Диктор. 8. Ейр. 9. Дао. 10. Котлета. 12. Маз. 13. 
Спринтер. 15. Сом. 16. Канада. 19. Ом. 20. Пеле. 

По вертикалі: 1. Недокурок. 2. Лак. 3. Пітал. 4. Еней. 7. Реторта. 11. Тин. 12. 
Місце. 14. Туа. 17. Нерв. 18. Доде. 20. Пай. 21. Юз. 

Чайнворд: ①. Ялпуг. ②. Гленн. ③. Наркоз. ④. Земмельвейс. ⑤. Сервіз. ⑥. 

Звуконаслідування. 
16. Бо: 

По горизонталі: 5. Жерміналь. 7. Амел. 9. Немо. 11. Канада. 12. Ра. 13. Віспа. 
15. Діас. 17. Ало. 18. Ценз. 20. УЕ. 21. Сарі. 22. Анод. 24. Ял. 26. Масть. 27. Чі(и)пси. 

По вертикалі: 1. Раж. 2. Камікадзе. 3. Панянка. 4. Мен. 6. Ерос. 8. Лев. 10. 

Місце. 14. Богомол. 16. Снайпер. 19. Нуль. 23. Дака. 24. Ятка. 25 + 28. Очіп+ок 
(очіпок). 

Чайнворд: . НРР. . Рукопис. . Сельма. . Астрід (Захрісон, Елін Астрід 
Софія). . Диктор. . Реп. . Пі(-и)лат. . Таліп. . Пітал. . Лау(в)реат. . 

Турчин. 
 

35. Аксель. 
Аксель Паульсен, що дав стрибкові ім’я, уперше виконав його 1882 року. 

Цікаво, що виконував він стрибок не на фігурних, а на бігових ковзанах.  

Це найдовший стрибок. Рекорд дальності стрибка належить британцеві Роберту 
Казинсу. У звичайному за технікою акселі він пролетів неймовірну відстань – 5,81 

метра. Такі «стрибки в довжину» більше не вдавалися нікому з фігуристів. 

http://log-in.ru/articles/nemogo-faktov-o-nas/
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Женя: «Не розбираючись у деталях, важко переконатися, що в запитанні немає 
«підводних» каменів. Наприклад, українська Вікі пише, що фліп і сальхов 

виконуються не з руху назад (тобто, логічно, що тоді, мабуть, із руху вперед)». 
Аналог запитання № 29 із заходу № 43. 
 

36. NNW. NNE. Можна і NW або NE. 
За WNW чи ENE ‒ теоретично і так 

можна йти, але трішки покараємо вас 
недодаванням 0,3 бала за те, що ви так 

безжалісно ставитеся до своїх ніг. 
За N ‒ гарантовано 0 балів. Бо тут не 

враховане вступне речення. 
Усі інші варіанти відповіді взагалі безглузді. 
Така відповідь ‒ для того, щоб дійти до річки так, щоб гарантовано опинитись 

ліворуч або відповідно праворуч від мети, а вже далі йти вздовж річки, повернувши 
праворуч або відповідно ліворуч. Чому так? Якщо виберете напрямок руху точно на 

пункт В (а це азимут 0º (360º)) і при цьому природно помилитеся на якусь сотню-
другу метрів чи й на більше (а таке буває досить часто, практично завжди), див. ліву 

частину схеми з двома знаками запитання, то, вийшовши до річки, не будете знати, 
де шуканий пункт В: ліворуч чи праворуч. А в разі навмисної помилки, скажімо, в 

10º (а на схемі це біля 45º), біля річки впевнено повернете ліворуч, де й буде 
очікуваний пункт призначення. 

Багато хто доречно нагадує: «... зовсім без орієнтирів людина часто йде вбік, що 
призводить до ходіння по колу тих, хто, наприклад, заблукав у лісі. Цей феномен 

пов’язаний із особливостями фізіології людини: одна нога коротша від іншої хоча б 
на 1 мм чи просто опорна нога (права у правші (десни) чи ліва у лівші (шульги) 
сильніша за іншу. Це призводить до того, що крок однією ногою трохи довший, ніж 

іншою». 
Аналог запитання № 6 із заходу № 42. 
 

37. 100. 

Сто. 
Авраам. Батько Ісаака. 

Вибачте, віруючі, але коли читаєш про те, скільки жили біблійні персонажі, то 
ми, реалісти (атеїсти), дуже дивуємося. Там ідеться і про 127 років, і про 175, і про 
205, ... і навіть про 912, 930 та про 969 років життя людей. 

І ще: мовляв, люди тоді ставали батьками і в 365 років (Єнох), та й пізніше. 
Неймовірна нереальна казка та й годі. 

Може, ці химерні числа використані там з однієї з причин, на які вказує 
кореспондент Євгеній Черних у чудовій дослідницькій статті на 

https://www.crimea.kp.ru/daily/26503.7/3372168/? Перераховуємо лише три з багатьох 
його варіантів (хоча й кажемо, що всі три вони не стикуються з безліччю місць у 

Біблії): «... Пам’ятаю, провідний геронтолог країни (фахівець зі старіння), академік 
РАМН на «Прямій лінії» з читачами «Комсомолки» відповів на таке запитання 

лаконічно та авторитетно: «Тоді в Біблії місяць вважався роком!». Я сидів поруч з 

А 

В 
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академіком, дозволив собі засумніватися. «Науково доведений факт!»  ‒ заявив 
заслужений діяч науки Росії. Тож проти науки не попреш. 

Днями, узявшись за цей біблійний детектив, я задав животрепетне питання про 
Мафусаїлів вік ще одному шановному геронтологу, генетику, доктору наук. «Біблію 
різними мовами в різні століття переписували, ‒ дохідливо пояснив учений. ‒ 

Помилка перекладу була. В оригіналі було написано «місячний місяць», а древній 
перекладач поставив слово «рік». Потім так і пішло. 

Є ще версія, що тодішні 10 років йшли за один рік нинішній ...». 
Аналог запитання № 43 із заходу № 40. 
 

38. 447 (див. схему/рисунок праворуч). 

Бо: 876 – 429. 
Один зі шляхів розв’язування: 
Це, звісно, дія додавання. 

Гляньмо на лівий верхній сегмент. Яка там може бути цифра? Перебираючи 
всіх претендентів, ви швидко переконаєтеся, що єдиний варіант ‒ там цифра 8. 

Зрозуміло, що під нею ‒ не 1 (там горить «не 
одиничний» фрагмент) і не 0 (бо тоді й цифра в 

лівому нижньому сегменті повинна бути нулем). 
Тому в лівому нижньому сегменті ‒ лише цифра 1. 

То яка ж цифра під вісімкою? Або 4, або 9. 
Але якби там була дев’ятка, то нижче повинна була 

б стояти або сімка, або вісімка. Вісімка вже є. А 
сімка не може бути через ту горизонтальну 

рисочку, яка там є. Тож під вісімкою ‒ цифра 4. 
Яка цифра праворуч від одиниці? Або 2, або 3. 

Але двійка не впишеться туди через вертикальну 

«недвійкову» рисочку. Отже, там ‒ трійка. 
Де може стояти цифра 0? Ніяк не в 

останньому стовпчику. В низу цього стовпчика нуля не буде, бо тоді над ним 
повинні бути такі пари цифр: або 1 і 9; або 2 і 8; або 3 і 7; або 4 і 6; або 5 і 5. Остання 

пара неможлива, бо жодна цифра в прикладі не повторюється. А чотири перші 
варіанти відсікаються тим, що 1; 8; 3 та 4 вже використані в інших сегментах.  

Нуль не може стояти на двох інших місцях правого стовпчика й вище. Бо тоді 
на інших двох місцях стояла б однакова цифра, що неможливо за умовою.  

Отже, нуль ‒ десь у середньому стовпчику, до того ж ‒ або зверху, або знизу, і 
ніяк не посередині (середнє розміщення «відсікається» горизонтальною рисочкою, 

яка не може належати нулеві). 
З верху середнього стовпчика нуль також не може бути. Бо обов’язково треба, 

щоб верхня й нижня цифри в сумі давали або 10, або 11. А таке було б можливим 
лише тоді, якби нижній компонент був дев’яткою, що неможливо (див. сегменти, які 
горять). Тож нуль ‒ праворуч від трійки. 

Перебираємо варіанти цифр, які можуть стояти у стовпчику з нулем. Зверху це 
7; 9, а знизу ‒ лише 2. Тому зверху посередині буде лише сімка.  
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Залишилися невикористаними три цифри: 5; 6 і 9. Очевидно, що існує лише два 
варіанти їхнього розташування (зверху донизу): або 9; 6 і 5, або 6; 9 і 5. Тож унизу ‒ 

п’ятірка. 
А єдиний сегмент, який горить у правому стовпчику, не дає змоги туди 

поставити цифру 6. Тож шістка ‒ угорі праворуч. 

Приклад: 876 + 429 = 1305. 
Ідея запитання № 7 із заходу № 45. 
 

39. Бібліосмія. 

Вікторія: «Це запитання забрало у мене безліч часу. Як тільки я його не 
крутила, інтернет не виводив на відповідь. Чого тільки не начиталася, яких тільки 

психічних відхилень не взнала. Потім знайшла список усіх слів, які закінчуються на -
філія (чомусь мені здалося, що слово-відповідь буде саме таким). Таких слів 
виявилося не багато, не мало – аж… 147, з кількістю букв від 8 до 20. І про кожне з 

них я прочитала. І коли вже я зовсім змирилася, на всякий випадок почала шукати 
відповідь українською мовою. Ура! Все вийшло!». 

Критикуючи формулювання запитання, дехто з учасників, зокрема Наталка Є. 
(отримуючи за критику/уточнення додаткові 0,3 бала), зауважує: «Це, мабуть, 

найсуперечніше питання для мене. Причин декілька: воно не «філія» (хоча може так 
Ви намагалися збити нас, учасників, з пантелику?)); не психічний розлад, хоча знов 

таки є ж різні стадії; не тільки старі книги». 
Коментар до № 37 в 47-му заході. 
 

40. Немає такого. 
Згідно з умовами та логікою прочерк або порожнє місце також вважалися 

правильною відповіддю. 
Гол ‒ це коли м’яч ПОВНІСТЮ перетнув лінію воріт. 

Запитання № 6 із заходу № 40. 
 

 41. Трубопровідний. 

На 2010 р. ‒ 45725 км (газ – 37000 км, нафта – 4514 км, нафтопродукти – 4211 км). 
США ‒ близько 80000 км, Росія ‒ близько 250000 км, Канада ‒ близько 10000 

км, КНР ‒ близько 60000 км, Мексика ‒ близько 40000 км. 
https://pidruchniki.com/76362/rps/transportno-komunikatsiyniy_kompleks 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%
D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D

0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%
82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%

D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2 
Ідея запитання № 9 із заходу № 39. 
 

42. п. 
Треті букви українських назв місяців. 

Наталка Є.: «Відповідь знайшла дуже-дуже швидко, мабуть «практика 
приводит к идеалу» (не знаю, чиї слова, але це десь давно почутий вислів, який я 

часто використовую». 

https://pidruchniki.com/76362/rps/transportno-komunikatsiyniy_kompleks
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2
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Аналог запитання № 48 із заходу № 43. 
 

43. Стрічка. 

((( А U К ) \ ( Ч ∩ К )) \ І ) U (( Р U Т ) \ С)). 
За вказування на те, що найостанніша дужка у завданні зайва ‒ додаткові 0,3 

частини бала. 
Сода. Віче. Степ. Овід*. Тіло. Парк. Пола. 

* ‒ Світлана вказує: «Не овід, а ґедзь»). 
А U К = содавіче. Ч ∩ К = е. ( А U К ) \ ( Ч ∩ К ) = содавіч = свічадо. (( А U К ) \ 

( Ч ∩ К )) \ І = сча = час. Р U Т = тілопарк. (( Р U Т ) \ С)) = тірк = кріт. 
Майже аналог традиційного щоконкурсного запитання (з украпленням нової 

ідеї-ускладнення, із тим, що всі задані слова – чотирибуквені, та з тим гумором, що 
відповідь відразу зчитується з усіх початкових букв індексів зашифрування слів, 
узятих знизу догори: А К Ч І Р Т С = С Т Р І Ч К А).  

Якщо вас із самого початку не осінив щойно описаний гумор (а на таку ідею вас 
могло наштовхнути ось таке можливе, хоча й неочевидне, здивування: а чому це 

автор запитання для нумерації шифрувань використовує не одна за одною букви 
алфавіту: А; Б; В; Г ...), а якусь незрозумілу послідовність: А; К; Ч; І ...?), то один із 

можливих варіантів початку міркувань десь такий: 
Мабуть, ви відразу вгадаєте слова віче; степ; овід; пола, а може, й усі інші. А як 

показав аналіз, найважче тут було вгадати найперше слово: сода. 
За умовами кросману є три дії: 

U ‒ це сукупність (множина, об’єднання) усіх різних букв, які зустрічаються або в 
першому наборі букв, або у другому: ((тато) U (мати) = таоми = аимот = томиа ...); 

∩ ‒ це сукупність (множина, об’єднання) усіх різних букв, які зустрічаються й у 
першому наборі букв, і в другому ((тато) ∩ (мати) = та = ат); 

\ ‒ це сукупність (множина, об’єднання) усіх таких букв, які є в першому наборі 

букв, але з яких виключені (викинуті) ті букви, які є в другому ((грамоти) \ (мат) = 
гори = роги = гиор ...). 

Яка з цих дій «захована» під першим знаком запитання? Не ∩, бо за умовою 
немає однакових букв ні в А, ні в К, що потягло б за собою таке нелогічне: А ∩ К = 

А (або К). І не \, бо тоді було б: А \ К = нелогічна так звана порожня множина. Тому ( 
А ? К ) = ( А U К ). 

Наприклад, Вікторія пише: «Для мене це запитання виявилося занадто важким. 
Якби я була впевнена у визначеннях, можливо, я й вгадала б. А так по визначенню А 

у мене були варіанти і сода, і сіль, і скло, і вода, і т.і. У визначенні Т – зона, парк. У 
визначенні І – овод, цеце, паут. Коротше кажучи, відповідь знайшла по трьом 

зашифруванням слова-відповіді». Тож ще і ще раз вибачаємося перед учасниками. 
А Наталка Є. пише: «Питання 43 гідне «Оскара» чи ще якоїсь найвищої 

відзнаки. У моєму особистому рейтингу – це «the best» цього конкурсу!!!». 
В тему: на жаль, надалі кросманів більше не буде. Його автор заборонив нам це. 
 

44. Дюни. 
«Піщані дюни». «Аравійське божевілля». Приміром, Вікторія пише: 

«Філателістичні організації вважають подібні випуски небажаними, спекулятивними 
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і намагаються поставити заслін на шляху їх поширення. Єдиним засобом боротьби в 
такому випадку є бойкот. 

Крім усього іншого, штучно нагнітався ажіотаж: випускалися «елітні» серії із 
золотим тисненням, беззубцеві, деякі серії друкувалися малими тиражами, для 
авіапошти, блоками, з різними пам’ятними надпечатками – в хід йшли всі прийоми, 

які безпосередньо впливали на продаж. 
Справа доходила зовсім до абсурду: на деяких арабських марках були 

зображення, які суперечать шаріату – оголення, християнські храми і т.п. І в 
більшості випадків марки навіть не потрапляли в той емірат, назву якого вони несли, 

а відразу вирушали в філателістичні торгові фірми, що поширюють по всьому світу 
всю цю красу, тобто на листи такі марки, зрозуміло, ніколи не клеїлися. «Гасилися» 

ці марки прямо під час виготовлення – друкованим способом, тобто печатка просто 
малювалася, іноді навіть в першу чергу, а лише потім наносився малюнок.  

Вся справа в тому, що на рубежі 1970-х в філателістичному середовищі сталося 
«аравійське безумство». Так називався бум красивих поштових марок невеликих 

арабських князівств. Філателістичні агентства уклали договори і взяли контроль за 
випуском марок в цих країнах. І стали поширювати їх у величезній кількості по 

всьому світу. На колекціонерів буквально обрушився шквал цих марок.  А як ми 
знаємо, поштова марка – не просто папірець, вона має цінність і подекуди досі 
використовується як платіжний засіб. Щоб зупинити це «божевілля» – або, як його 

ще називали, «піщані дюни» – Міжнародна федерація філателії внесла в свої «чорні 
списки» всі ці марки, крім марок, що випускаються Абу-Дабі з 1967 року. Адже 

поштова служба цього емірату не піддалася на провокації і випускала щорічно 
розумну кількість марок». 

За даними різних філателістичних джерел, у всьому світі з 1840 по 1850 роки 
випущено всього 44 марки в 11 країнах світу. У 1921 році поштових марок було вже 

більше 50 тисяч, в 1940 році більше 80 тисяч, в 1970 році більше 200 тисяч, в даний 
час випущено вже не менше 400 тисяч марок. Причому річний темп приросту 

поштових марок складає більше 10 тисяч. 
http://www.etheroneph.com/blog/478-filateliya-spekulyatsiya-i-bezumie.html 

http://painphil.ru/indexsova.html 
Коментар Анатолія до запитання № 19 із заходу № 38. 
Ой! Так сталося, що коли нам уже не було часу листуватися з Анатолієм та 

запитувати його, що ж робити з відповіддю учасників «дюни», як оцінювати це 
запитання, Анатолій надсилає ось таке (а він у цьому – професіонал): «Для таких 

марок існує декілька термінів. Найчастіше для всіх загальних (а в тексті питання 
44 саме і просять загальну назву) випадків використовують терміни 

«спекулятивно-фантастичні марки» або «незаконні випуски». З’являтися вони 
почали з 1844 року, через 4 роки після випуску перших марок. Випускають їх і до  

цього дня. Термін «Дюни» або «Піщані дюни» використовують лише для марок 
аравійських князівств, випущених в кінці 60-х - на початку 70-х років ХХ 

століття». 
 

45. Колорадський(-і). 

http://www.etheroneph.com/blog/478-filateliya-spekulyatsiya-i-bezumie.html
http://painphil.ru/indexsova.html
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Колорад(-и). Світлана: «Саме так і тільки так у нас називають цього жука, 

скільки я себе пам’ятаю (а це вже таки немало! ☺)». 

За констатацію у ваших коментарях того, що з провини автора запитання в 
текст вкралася прикра математична помилка (минає не 150, а 160 літ), а цим ми 

завдали учасникам серйозного зайвого клопоту ‒ додаткові 0,3 бала. 
Аналог запитання № 3 із заходу № 45. 
 

46. Амапа. 
Мова тут – про адміністративний поділ Бразилії та про сусідів її регіону Пара. 

Тетяна П.: «Не зрозуміло яку треба назвати країну [репліка оргкомітету: чому 
країну? Ідеться про штати Бразилії]? Ту, яка на півночі чи ту, навколо якої всі ці 

сусіди?». 
Аналог запитання № 11 із заходу № 44. 
 

47. Фідіппід (за версіями Геродота і Плутарха ‒ Філіппід, ще за іншими 

тлумаченнями ‒ Фейдіппід). 
За згадку двох варіантів імені ‒ 1,3 бала, 

трьох варіантів імені ‒ 1,4 бала. 

Ось один із переказів. Як найкращий бігун, 
незадовго до битви греків із персами, яка 

відбулася 12 вересня 490 року до н.е. при місті 
Марафон, Фідіппід був направлений до Спарти із 

проханням надіслати їхнє військо на допомогу. 
Вибігши вранці, він менш ніж за добу здолав 

бігом по гірських дорогах 1240 стадій (238 км), 
досягнувши мети «рано на зорі наступного дня», 

повідомляє історик Геродот (бл. 484 до н.е.-бл. 425 до н.е.). Потім, не отримавши 
чіткої зрозумілої відповіді, він бігом негайно повернувся назад. Грекам стало 

зрозуміло, що допомоги не буде. Але й програвати битву не можна ... .  
Не маючи достатнього часу на відпочинок, Фідіппід, як і всі чоловіки (у ті часи 

греки воювали в строю до 60-річного віку), узяв участь у жорстокій 6-годинний 
битві з противником, який десятикратно перевершував греків за чисельністю, і 
відразу після перемоги, поранений і знесилений, побіг до Афін, де жінки й діти з 

острахом чекали вирішення своєї долі. 
Право принести звістку про перемогу вважалось у греків почесною нагородою, 

гідною героїв, і мужній Фідіппід заслужено жадав цього. 
Звістку до Афін несли кілька бігунів, але Фідіппід, який не звик програвати, 

знову доклав усіх зусиль, щоб бути першим. І це йому вдалося. За легендою, 
добігши до Афін без зупинок, він устиг крикнути «Радійте, афіняни, ми перемогли!» 

(Грец. Νενικήκαμεν) і впав замертво від знесилення та втрати крові. 
А згідно із записами знаменитого Геродота, що жив усього  за 40 років після 

марафонської битви, Фідіппід дійсно пробіг велику дистанцію, але не до Афін, а до 
Спарти. І смерть його там не згадується. 

На перших Олімпійських іграх марафонська дистанція дорівнювала 40,234 км 
(25 миль). А от із цієї позначки на позначку 42 км 195 метрів вона була перенесена 
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саме 1908 року, щоб ... королівська родина могла зручно спостерігати за перебігом із 
вікон Віндзорського замку.  

Тетяна П.: «Довжина пробігу не була спочатку фіксованою (див. 
таблицю), оскільки важливим було тільки те, що всі спортсмени бігли 
по одному й тому ж маршруту. Точна довжина олімпійського марафону 

залежала від маршруту, обраного на відповідних Іграх». 
Пояснення до запитання № 8 із заходу № 46. 
 

48. Пугач. 

Не сова й не сич! Зверніть увагу на пір’я над очима. 
І не російська назва філін. 

Наталка Є.: «Пугач. Рід Пугач (Вubo) родини Совові (Strigidae). На малюнку 
зображений пугач звичайний – єдиний вид даного роду в орнітофауні України». 

Ідея щодо очей ‒ із не знайденого нами запитання якогось заходу. Тоді там були 

очі авіаконструктора Олега Антонова. 
 

49. Див. рисунок. Для таких ситуацій зірка ніяк не може бути 
всередині місячного серпика. 

Додаткові 0,3 бала ‒ за ще одну з таких двох недолугостей: 1) 
Місяця такої форми, як, наприклад, на прапорі Туреччини, ви ніяк не 
побачите. Бо така його форма можлива лише тоді, коли він був би 

закритий круглим астероїдом розмірами, зіставними з розмірами Місяця, 
що, звичайно, неможливо; 2) Не буває Місяця такого розташування, як, скажімо, на 

прапорі Мавританії. 
За згадку обох останніх недолугостей ‒ додаткові 0,5 бала.  

Багато хто: «Такого не може бути, бо зірки не буде видно 
за невидимою (але існуючою!) частиною Місяця. Таке 

зображення було на прапорі Османської імперії, зірку винесли 
за межі кола Місяця на початку ХХ століття. Тепер немало 

країн мають на прапорах цей символ ісламу, де зірка або 
винесена за межі кола, або частково знаходиться в його межах. 

А Туніс та Алжир, наприклад, і досі цілковито нехтують 

астрономією. ☺». 

Запитання № 15 із заходу № 40. 
 

50. Сміття. 
Запитання № 24 із заходу № 41. 


