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– Щиро дякую за неймовірне задоволення та за 

можливість подальшого розвитку. Ви дуже 

допомагаєте вчитися, особливо – пошуку інформації,  

підбиранню ключових слів тощо. Намагаюся 
переконати в цьому людей навколо (колег , учнів), але 

які ж вони ледачі!  " Таки-так, дуже цікаві питання. 

Обов’язково знайду конкурс і спробую…"   – і нуль. 

Тож почуваю себе людиною, що знайшла скарб  і хоче 

поділитися з іншими, а вони осліпли й не бачать  
коштовного каміння та золота під ногами ... . 

Світлана Козаченко. 

                   Слова  учасниці,  якій  голова оргкомітету  писав,  

            що  ми  не  можемо  без  неї,  без  її  плідної  участі:  

– А щодо "50 слів", то це я вже без них не зможу, а не Ви без 

мене))) Не знаю, як для кого, але за декілька днів до початку 
конкурсу я вже в передчутті цікавезних труднощів, в очікуванні 

чергових див тощо. І цей стан надприємного напруження 

(розумового, емоційного, пошукового) триває МІСЯЦЬ! ... 

Отримуємо частину року, насичену  позитивом,  само-

вдосконаленням,  можливістю  використовувати  потенціал  
власного  розуму, дізнаватися стільки нового з різних галузей. 

Тому, я сподіваюсь, поки буде конкурс, поки і я буду з Вами!!!"  

Наталка Єсипова. 

 

– Бажаю "Гармонійному розвитку" успіхів у боротьбі з 

зомбуванням молоді різноманітними ґаджетами, 

тупосоцмережами, та з іншим злом, що перетворює нас, 

учнів, у деградуюче покоління!  

Максим Рижов. 

– Змушує недосипати ночей святá допитливість  

і  відчуття радісної перемоги над собою. 

Дякую за можливість тримати себе в тонусі. 

 Валентина Єсіпова. 

– Навіть не думала, що так захоплюся пошуками 

відповідей. Здавалося б, уся інформація тепер є в 

Інтернеті, але ж ЩО саме треба шукати, підкаже 

лише лог іка, вдумливість.  Знайшовши відповідь, 
починаєш глибше вникати в тему ... . 

... Для сучасних дітей це є неоціненно корисним. 

Адже вони звикли "хапати вершки", й зразу ж 

забувають про те, що дізналися.  А тут 

короткочасна пам'ять не спрацьовує, бо треба 
думати, аналізувати  ... . 

   Ольга Рудницька. 

– В сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технолог ій дуже важко стимулювати студентів до 

науково-дослідницької діяльності. Адже здебільшого 

перевага надається спілкуванню в соціальних мережах 
та гортанню стрічки новин. А завдяки конкурсу  ""50 

слів" я здобула значний обсяг  корисної інформації, 

важливі навички дисципліни та концентрації уваги, а 

головне – незабутні моменти проведення дослідів у 

пошуку правильної відповіді.   ДЯКУЮ ОРГАНІЗАТОРАМ!  

 Оксана Безсмола. 

   Щодо вузькопрофільних конкурсів (якими, звичайно, 

 НЕ  Є  "50 слів"): "– Жодна людина не може бути вузьким 

фахівцем без того, аби не бути ідіотом в широкому сенсі 

слова. Вузький фахівець взнає все більше про все менше і так 
до тих пір, поки не знатиме все ні про що і нічого про все". 

 Бернард Шоу. 

– Ще один бонус конкурсу: поки шукаєш потрібне, знаходиш 

безліч цікавого, нового для себе. Інколи такі відкриття 

бувають, що їх цінність набагато більша, ніж правильна 

відповідь на поставлене питання.  До речі, саме ті питання, 
на які ти не знаєш навіть приблизної відповіді, а інколи й 

напрямку пошуку, і приводять тебе до найбільших скарбів....  

Так хочеться, щоб все більше і більше людей ставали 

свідомими, мислячими, щоб наш вид по праву називався 

Людина розумна. Неймовірно прикро бачити масовий регрес 
нашого суспільства, не тільки інтелектуальний, але, що 

лякає найбільше, моральний ... . 

Ідея постійного самовдосконалення мені дуже імпонує, 

вчитися – це завжди цікаво і приносить задоволення. 

Перемога над собою – найвища. 
Наталка Єсипова. 

 

– Я так звикаю до цього нетерпіння та азарту під час 

відшукування відповідей, що, коли закінчується 

конкурс, на серці стає сумно та порожньо. Як добре, 

що цей захід проходить чотири рази на рік. А кожна 
пора року привносить щось своє у настрій, у 

відношення, у почуття. І тому всі конкурси по-

своєму індивідуальні й прекрасні. Дякую за те, що не 

даєте нам закиснути і витягаєте нас з мушель 

погрітися в розумових, допитливих променях. 

Вікторія Бондарєва. 

          ↓  Мудра – ні, геніальна! – реакція  Анатолія Афанасьєва  

       на наше прохання підтвердити чи оскаржити відповідь  

       на одне  з запитань 38-го заходу:      

"... Ніколи не силкуюся "після бою махати руками". Свої сумніви 
з якогось питання чи відповіді намагаюсь озвучити до того, а 

не після.  ... Не заперечую, що правильною відповіддю є слово 

маїс. Шукати й підраховувати кількість мов, в яких маїz, а в 

яких rizo – шкода часу. Це питання не принципове. І, взагалі, для 

мене не є важливим, яке місце я посяду у Вашому конкурсі – 
п'яте чи сто п'яте. На перших місцях є той драйв, який я 

отримую, коли "  з голови"   знаходжу правильні відповіді, і кайф 

від дайвінгу сторінками Інтернету.  

А от що ще не вдається, то це вміння бачити дуалі (шаховий  

термін: задача одна, а розв'язків – декілька), тобто – вміння 
деяких учасників конкурсу з тексту запитання "витягти" різні 

варіанти відповіді. Наприклад, запитання №1 з 23-го конкурсу 

про ніготь середнього пальця. Крім пальців на руці побачити 

варіант з пальцем на нозі – це вищий пілотаж". 

– Хоча всі й ганять Сороса, але його предметні 

олімпіади, механізм проведення певною мірою 

нагадують "50 слів" :  досить складні та 

різноманітні запитання, значний проміжок часу на 
виконання, можливість користуватися різними 

джерелами інформації ... . 

  Олександр  Татаринов. 

 

– Сучасні методи навчання ще не зовсім задушили [в мені] святу допитливість, бо ця ніжна рослинка вимагає поряд 

із заохоченням насамперед свободи, – без неї вона неминуче гине. Велика помилка думати, що почуття обов'язку і примус 

можуть сприяти знаходити радість у тому, щоб дивитися і шукати. Мені здається, що навіть здорова хижа тварина 

втратила б жадобу до їжі, якби вдалося за допомогою бича примусити її безперервно їсти, навіть коли вона  не голодна, 
і особливо якщо примусово пропонована їй їжа не нею обрана ... . 

Альберт Ейнштейн. "Творча автобіографія". 
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Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених 
за адресою http://www.h-d.in.ua/ на україномовних сторінках (там, на головній сторінці сайту, 
праворуч/угорі є іконка з українським прапорцем), див. там вкладення/сторінки "50 слів" →       
"48-й захід "50 слів"–літо 2019 р." → "Умови" ...), або прямий вхід – http://www.h-
d.in.ua/events/48-й-захід-50-слів/,  або на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/, то ось – 
 

запитання  48-го  ЗАХОДУ  "50  СЛІВ". 
 

1. Кількість областей України, які межують не більше і не менше як із трьома 
областями України. 

 

2. На своєму засіданні Кабмін України 8 Травня 2019 року врешті-решт схвалив 
один з останніх Указів тепер уже експрезидента України про встановлення цього 

всенародного свята. 
Тож яке найсуттєвіше слово присутнє в назві цього свята, яке днями вперше 

офіційно відзначалося в Україні? 
Між іншим, у цьому Україна не оригінальна. Аналогічне свято офіційно існує      

(у більшості країн ‒ цього ж дня), починаючи з 1966 року, вже в багатьох-багатьох 
країнах світу (за різними даними цих країн десь вже аж біля вісімдесяти). 

 

3. Причиною поганої успішності в школі цього генія, одного із засновників 
сучасної теоретичної фізики, члена багатьох академій наук, був зовсім не так би 

мовити його низький інтелектуальний рівень. За його власним визнанням, сучасні 
йому методи навчання були (чи чуєте/розумієте це ви, сучасні науковці, зокрема й із 

України?) задушливими для «священної допитливості, властивості, необхідної для 
наукових досліджень». Він вважав дуже шкідливим традиційне навіть для сучасних 

шкіл механічне заучування інформації учнями, що в зародку вбивало будь-який 
творчий процес. 

Його (увага! →) ім’я ‒ ... . 
 

4. Воно з’явилося трішки більше 20 років тому. 

За цей час воно стало володарем найвищої сумарної вартості готівки, яка 
циркулює в усьому світі. 

На відміну від його паперового виду, дизайн його монетного реверсу в різних 
країнах різний. Приміром, для єдиного його 

умовно кажучи «срібного» в Австрії там 
зображений В.А.Моцарт, у Греції ‒ сова, в 
Ірландії ‒ арфа, в Німеччині ‒ орел, ... . 

А як називається зображення людини, 
спільної для цієї італійської монети та для 

емблеми ВДГО «Гармонійний розвиток»? 
 

5. Спробуйте здогадатися, на якій висоті 
встановлювалися над воротами арки 
(поперечки), подібні до сфотографованого.  

Пишіть не метри/сантиметри тощо, а, 
наприклад, таке: «На такій висоті, щоб під нею могла проїхати ... ».  

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/48-й-захід-50-слів/
http://www.h-d.in.ua/events/48-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2019/
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Якщо ви все ж є прибічниками однослівної відповіді, то напишіть лише назву 
того, що завозилося. 

☺ Щоб зменшити кількість ідей відповідей, кажемо, що варіанти «хонда», 
«мерседес», «запорожець» та схожі будуть неправильними.  

 

6. Хоча наступне віяння стосується ду-у-уже значної кількості журналістів і воно 

у цієї кількості вже «в крові»: напишіть перше слово в напрямку екстремальної версії 
агресивного стилю нової журналістики, що полягає в суб’єктивності оповіді з 
використанням ненормативної лексики, сарказму, перебільшення. Ведеться від 

першої особи. Репортер виступає навіть учасником подій і описує власні відчуття та 
емоції, дає суб’єктивні та часто свідомо провокативні оцінки тому, що відбувається. 

 

7. Ви, без сумнівів, неодноразово спостерігали те, що зараз опишемо. І хоча цей 

збіг є, мабуть, трішки парадоксальним, але ці дві, можна сказати, діаметрально 
протилежні зовнішні реакції людини з точки зору міміки дуже часто досить схожі між 

собою. Напишіть більш оптимістичну з цих двох реакцій. 
Щоб трішки обмежити кількість варіантів, накладаємо обмеження: в 

слові/відповіді повинно бути рівно 4 букви. 
 

8. Схематично 

відтворивши цей → 
стандартний так 

званий японський 
рисунок, напишіть 

українську 
транскрипцію 
діалектного 

запозиченого з 
польської слова, яке 

«вималюється» в 
ґратці. 

 

9. БАЙ – (...) – МЕН.  Вставте замість трьох 

крапок таке трибуквене слово, разом із яким 
перші наведені три літери утворюють назву 
фаху Езопа та Глібова і які з останніми трьома 

наведеними літерами утворюють назву 
найвідоміших творів Меріме та Бізе.  

 

10. а) початково розташуйте (для себе, а 

не для нас!) п’ять фігур, зображених на 
рисунку праворуч, так, щоб вони повністю 
покривали квадрат із цифрами, і ще ось так:  

б) щоб сума чисел у кожній із фігур 
дорівнювала числу 10 (приміром, щодо лівої 

нижньої фігури: якби вона була повернута та 
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остаточно розташована саме так, як це виділено червоним кольором у квадраті з 
цифрами, то для неї 2 + 2 + 1 + 4 + 1 = 10. Але, звичайно, ця фігура не буде так 

розташована. Бо тоді один нижній квадратик-«заглибинка» (із цифрою «4») не 
належав би жодній з інших чотирьох фігур).  

Завдання. Напишіть, яка цифра стоятиме в центрі «хрестика». 

Фігури за потреби можна повертати в даній площині (лише повертати, а не, 
приміром, дзеркально відображати). 

 

11. «Чиста» математика, але для мислячих людей та, скажімо, стосовно курячих 

яєць ‒ із важливими практичними висновками: діаметр круглого томату масою 30 г 
становить біля 3,5 см. Приблизно якою буде маса томату того самого сорту та тієї само 

стиглості з діаметром 7 см? 
 

12. Сленговою мовою професійного майстра цей як правило технологічний 

брак є трьох основних видів: «черепаха», «тарілка» та «пропелер».  
Мова тут ‒ про ... . 

 

13. Місто, в якому проведенням операції позитивно прославилися на весь світ 
хірург та його помічники тим, що 52 роки тому їх пацієнт помер ... аж через 18 днів. 

Здивуєтеся: як так? Людина прожила лише 18 днів ‒ яка тут може бути слава 
лікареві? Але річ у тім, що до нього такого не робив ніхто ніколи ніде. 

 

14. Нарисуйте будь-яку з двох фігур, яка 
наступного року замінить якусь одну з цих → 

чотирьох фігур. 
 

15. Прізвище першого і на сьогодні 
єдиного боксера, який ставав чемпіоном світу аж у восьми вагових категоріях. 

Підказка (єхидна) для тих, хто не дружить зі спортом: це не ‒ хто там у вас «на 

слуху» ‒ Кличко? Ломаченко? Усик? (☺) ... . І не Лобановський (☺). І не Бубка (☺). 
 

16. Як називається (увага ‒ 

напишіть відповідь 
англійською) це ганебне, на 

думку феміністок (а також і 
членів оргкомітету «50 слів»), 

явище, проти якого деінде 
феміністки протестують і 
такими радикальними 

методами, як на фото 
праворуч? 

 

17. Напишіть ім'я автора, 

який в одному з найяскравіших 
своїх творів написав ось таке (щоб ускладнити Інтернет-пошук «у лоб», ми без 

дозволу автора (☺), по-перше, в усіх чотирьох рядках цього уривка прибрали всі 



5 
 

розділові знаки; по-друге, всі слова написали з малих літер; по-третє, кожне слово 
написали анаграмно; а по-четверте, деякі анаграми ще й попереставляли місцями): 

ощ ещ ен вежи авілстхяь  
аанш воля й аавлс  
їх авдно аадзр аалопстт  

аавклу аалдопр  
 

18. У ґратці угорського 
кросворду (філворду) 

розміщено 30 слів-відповідей 
на запитання 39-го конкурсу 

«50 слів» (див. вкладення 
«Відпо-віді 39-го конкурсу «50 
слів» у блозі https://vmk-

garmonia.blogspot.com або 
відповідну сторінку 39-го 

конкурсу в теці «Архів» на 
http://www.h-d.in.ua/). 

Із літер, які залишаться, утворіть за правилами складання угорських 
кросвордів слово-відповідь на це завдання. 

 

19. У коментарях до відповіді на запитання № 44 47-го заходу «50 слів» 
оргкомітет уставив таку гумористичну репліку: «Для тих, хто збирається на 

Сейшели (але не на Мальдіви! ☺), ... ». А чим відрізняються Сейшели від Мальдів 

з точки зору суті того запитання № 44 47-го заходу «50 слів»? Залік ‒ за смислом 
вашої декількаслівної відповіді. 
 

20. Скількома різними варіантами можна розмістити три 
однакові чорні крапочки на одинадцяти місцях, розташованих 

ось так (схема ліворуч)? Умова єдина: у кожному з трьох 
горизонтальних рядків повинна бути лише одна чорна крапочка.  

 При підрахунку вважайте однаковими ті 
варіанти, де крапочки лише поміняні місцями 

(для прикладу див. схему праворуч →). 
 

21. Кожному митцеві, творчому майстрові потрібна, алегорично кажучи, муза. 

А далі – гумор, змішаний зі стереотипними уявленнями про прагнення жінок.  

☺ Беручи слово «муза» за, так би мовити, основу, вигадайте та напишіть 

відповіддю офіційно неіснуючий термін, який характеризує ось таке: а хто потрібен 

майстрині, художниці, поетесі? 
 

22. Стандартне завдання «на сірники». Яку найменшу кількість сірників із 22-

х однакових (див. рисунок праворуч) треба перекласти так, 
щоб та утворена вами умовна рівність стала правильною? 

Один бал отримають лише ті учасники, у яких кількість 
сірників, що їх треба перекласти, буде найменшою. 

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 

А В 

= 
А 

Б 
В 

Б 
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Якщо будете давати пояснення, то можете це робити або описом, або 
показувати зрозумілими схемами, стрілочками. 
 

23. У геральдиці – символ обережності та громадської влади, чесного 
виконання громадського обов’язку, правдивості й чистоти помислів.  

Із декількох можливих варіантів відповіді напишіть той, який в українській 
мові практично не має інших значень. 

 

24. Чи зав’яжеться вузол (якщо так, то який 
конкретно: простий, шкотовий, булінь, морський, 

абалаківський, бабський, вісімка, ...), якщо акуратно 
потягти за позначені стрілочками кінці ось такої 

умовно зображеної однієї цілої мотузки?  
 

25. Континент Землі, на якому категорично немає собак. 
 

26.   Вирахуйте в цьому тексті так званий ККД («коефіцієнт корисної дії») 

букви «о», тобто визначте у відсотках заокруглено до цілих частоту, із якою вона 
трапляється. Рахуйте всі букви, які стоять МІЖ двома жирними крапками, 

вказаними стрілочками на початку та в кінці запитання. Не рахуйте пробілів та 
знаків пунктуації.  

Пояснення для тих, хто з математикою не дружить. У слові «око» ККД букви «о» 
‒ 67 (бо із трьох букв у ньому дві букви «о». Тож 2 : 3 • 100 = 66,66... ≈ 67. Що таке 

100? Це переведення частин у відсотки. Подробиць не даємо. Натяком ‒ то так: один 

відсоток чогось ‒ це сота частина цього чогось); у словосполученні «Гармонійний 
розвиток» ККД букви «о» ‒ 2 (3 : 19 • 100 = 1,51... ≈ 2); у реченні «Люди! Давайте жити 

дружно!» ‒ 0 (1 : 21 • 100 = 0,476... ≈ 0). 
 

27. Майже узвичаєне 
щоконкурсне запитання, яке цього 

разу значно ускладнене.   
Прізвище автора, який сказав ось 

цю ребусно зашифровану фразу. → 
Відповідальність за певну, на 

думку декого з членів оргкомітету, 
нетрадиційність окремих шифрувань 

тексту покладаємо на автора ребуса, 
учительку-мовника, аргумент якої: 

«На відміну від російської, в 
українській можна й так». 

 

28. Ім’я стародавнього грецького поета, до речі ‒ першого історично 
достовірного, який висловлював мрію про повернення міфічного «золотого роду», 

«золотої доби», коли щасливі люди не знали нерівності та експлуатації.  
Між іншим, два всесвітньовідомі апологети цієї теорії народилися 200±1 рік 

тому, один ‒ 1818-го, інший – 1820-го року. 
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29. ВОНИ створюються з різних причин, одна з яких ‒ показати тим 
дилетантам, які використовують цей пристрій, що треба невпинно підвищувати 

свій рівень розуміння нюансів. ВОНИ завдають цьому пристроєві шаленої шкоди, 
у світових масштабах, іноді й багатомільярдної. 

ВОНИ ‒ це ... . 
 

30. Не виключаємо того, що вам доведеться провести мінідослідження.  

Який із числівників значна частина українців майже масово вимовляє не за 
правилами української мови, калькуючи російський мовний аналог? 

Це чимось нагадує ситуацію зі словами «спинА» і «спИна», «грАблі» і 
«граблІ», «кидАти» і «кИдати», «кропИва» і «кропивА» тощо.  

 

31. На відміну від безсумнівно смертельної блідої поганки, цей отруйний гриб 
здебільшого є аггеилмннооцю (див. нижче). Але наполегливо не рекомендуємо 

перевіряти це на практиці. 
З анаграми аггеилнноцю утворіть 

наукове слово-відповідь на це запитання. 
 

32. Орієнтовно скільки тонн вантажу 

може витримати шевелюра людини? 
Із широких меж можливих варіантів 

вважатимуться правильними ті відповіді, які ґрунтуються або на самостійних 
підрахунках (бажано їх навести в коментарях), або на посиланні на конкретне 

джерело інформації. 
 

33. Перше слово зазвичай двослівної назви астрономічного явища, яке люди 

спостерігають постійно і щорічно, і назви трьох найінтенсивніших «представників» 
якого шифруються ось такими анаграмами: деиілон, дееїипрс і дииілр.  
 

34. Сторінками і блогу https://vmk-garmonia.blogspot.com, і сайту www.h-

d.in.ua (і там і там шукайте відповідні розділи не про цей 48-й захід, а про 
попередній, 47-й захід «50 слів»). 

Після того, як розгадаєте хоча б один (на ваш вибір) із цих ↓ двох 

кросчайнвордів (кросворд+чайнворд. Але, будь ласка, не шліть нам свої відповіді!), 
‒ виконайте таке: 

порахуйте і напишіть, яка кількість слів із відповідей або першого, або другого 
кросчайнвордів Є відповідями до запитань 47-го конкурсу. При цьому рахуйте не 

однакові шифрування слів тут і там, а сáме однакові написання (або/і вимову) слів-
відповідей. 

 Зважаючи на те, що при виконанні цього завдання вам треба буде 
«перелопатити» досить велику кількість інформації, оцінювання його буде таким: 

навіть помилка на два в якомусь одному кросчайнворді (не важливо в якому ‒ в 
першому чи в другому) дає учасникові 1 бал, помилка на одиницю ‒ це 1,5 бала. 

А от бездоганне виконання якогось кросчайнворду ‒ це 2 бали.  
А якщо ви будете розгадувати обидва кросчайнворди і в обох дасте правильні 

відповіді, то це принесе вам за це запитання аж 2,5 бала. 
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Кросворд №1.  
Горизонталь: 5. І збірна назва 

французьких шампанських вин, і 
буквена частина марок 
високооктанових автомобільних 

бензинів. 6. Працівник радіо чи 
телебачення, котрий читає текст 

перед мікрофоном. 8. Назва 
найбільшого озера Австралії. 9. 

Найоб’ємніша та найскладніша 
категорія китайської філософії. 10. 

Страва, яка в студентських їдальнях 

іноді має складником певні відсотки м’яса. ☺ 12. Абревіатура – назва найбільшого 

державного підприємства Білорусі. 13. Бігун на короткі дистанції. 15. Рід 
євразійських риб завдовжки до 5 метрів. 16. Країна «кленового листка». 19. 

Одиниця вимірювання електричного опору в системі СІ. 20. Прізвище 
легендарного «короля футболу». 

Вертикаль: 1. Сигаретний недопалок. 2. Прозорий плівкоутворювач. 3. 
Загалом, це ‒ всупереч умовам російське дієслово третьої особи однини у формі 

минулого часу (яке в Біблії зустрічається 13 разів), але написане українськими 
буквами. Тому через неуважність оргкомітету вважаймо його однією з відповідей 

47-го заходу «50 слів». 4. Найславетніший (після Гектора) міфологічний герой 
античної Трої. 7. Вид лабораторної колби. 11. Огорожа, пліт. 12. Певний простір, 

призначений для кого-, чого-небудь. 14. І прізвище самоанського боксера-
професіонала в надважкій категорії, одного з тих, у кого був найпотужніший удар, 

і назва вулкану на кордоні між Болівією та Чилі. 17. І складова частина 
розгалуженої системи, яка керує діяльністю організму, і, приміром, назва першого 

офіційного видання в книжковому варіанті творів В.Висоцького, людини, яка 
згідно зі соціологічними опитуваннями, у певні періоди існування СРСР за 
популярністю була аж ... другою – після Юрія Гагаріна. 18. Прізвище одного 

найзнаменитіших французьких письменників ХІХ-го століття. 20. Внесок кожного 
учасника підприємницького проекту. 21. І прізвище засновника Донецька, і 

ковзання машини при заблокованих колесах. 
Чайнворд: ①. Назва найбільшого природного озера в Україні. ②. Прізвище 

одного з перших астронавтів США. ③. Загальне знеболювання, подібне до стану 

штучного сну. ④. Угорський акушер-гінеколог, професор, один із засновників 

асептики. ⑤. Столовий комплект, куверт. ⑥. Ономатопея. До речі, десь занотуйте 

собі ось таке: ой ще й як це поняття ⑥ стане вам у нагоді в одному з запитань 

осіннього 49-го заходу «50 слів»! 
----- 

Кросворд № 2.  
Горизонталь: 5. Сьомий місяць французького республіканського календаря. 

7. "Ананім" допоміжної теореми. 9. Прізвисько одного з персонажів романів Жуля 
Верна. 11. Країна, друга у світі за площею. 12. Назва одного з човнів Тура Геєрдала. 

  
  1 ① 2 3  ②  4  ③ 
    5        
  6     7  8   

9            
  10  11        

         12  ④ 
13     14        
         15   

  16  17  18      
19        20    

  21          
  ⑥     ⑤     
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13. Одне з найдавніших і 
найстрашніших захворювань 

людей. 15. Популярне прізвище 
іспанського походження, 
патронім, утворений від 

чоловічого імені Дієго. 17. 
Телефонний вигук-вітання. 18. 

Певні обмежувальні умови для 
громадян. 20. Російський 

евфемізм, записаний 
російськими буквами, який 

застосовується стосовно 
доларів/євро, і який не 

вживається в Україні. 21. Традиційний жіночий одяг у Південній Азії. 22. 
«Напарник» катода. 24. Назва невеликої шлюпки (норв.). 26. Пігментація 

волосяного покриву, шкіри та очей коней, собак, ВРХ. 27. Легка закуска з тонких 
скибочок найчастіше ‒ картоплі. 28. (див. нижче 25 + 28). 

Вертикаль: 1. Сильне збудження, шаленство. 2. Японські пілоти-смертники 
часів Другої світової війни. 3. Молода незаміжня поміщиця або дочка пана. 4. 
Вимова українською англійського слова «чоловік». 6. Грецький Амур. 8. У 

геральдиці ‒ символ королівської гідності та благородства. Єдиний вид котячих, у 
якого самці виразно відрізняються від самиць. 10. Певний простір, призначений для 

кого-, чого-небудь. 14. Тварина надряду тарганоподібних. 16. Спеціальний боєць 
піхоти, влучний стрілець. 19. Цифра. 23. Найбільше місто Бангладеш. 24. Легка 

будівля, накриття для тимчасового користування. 25 (по вертикалі) + 28 (по 
горизонталі). Обов’язковий головний убір заміжніх жінок у стародавній Україні.  

Чайнворд (позначення ⓪, див. нижче, використане тому, що в нашому 

комп’ютері ми не знайшли потрібної нам позначки «11 у колі»): ①. Абревіатура 
назви українського «родича» Книги рекордів Гіннеса. ②. Текст твору, написаний 

чи надрукований автором. ③. Американське місто, із якого 1965 року починалися 

марші на столицю штату Алабама ‒ місто Монтгомері, що стали важливою 

частиною кампанії за реєстрацію виборців-негрів, розпочатої видатним Мартіном 
Л.Кінгом. ④. Ім’я найстарішої мешканки Швеції (прожила рівно 113 років. 

Померла в свій день народження). ⑤. Ведучий радіо- чи теленовин. ⑥. Ритмічний 

речитатив, який подається з емоційним напором, із підкресленою бравадою. ⑦. 
Римський правитель Юдеї, один із суддів Ісуса. ⑧. Тюркське чоловіче ім’я. ⑨. 
Маленька скринька для зберігання олівців, ручок тощо (зазвичай використовується 
школярами і студентами). А також ‒ вузька й висока шафа. ⑩. Переможець 

конкурсів (переважно творчих). ⓪ . Прізвище легендарного українського 

спортивного тренера. 
 

35. За версією англійської Вікіпедії, усі обертальні стрибки у фігурному 
катанні, крім єдиного, і починаються з руху спиною вперед, і абсолютно всі, навіть 

виняток, завершуються виїздом руху спиною вперед. А яка назва стрибка-винятку? 
 

    ① 1 ②  2  3  ③  

             

  4  5 6        

7   8          

  9  10   11     ④ 

12   13          

  14     15   16   

17    18  19       

      20   21    

22   23  24   25    ⑤ 

  26      27     

  28           

⑨    ⑧    ⑦  ⑥   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
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36. У пішохідному туризмі є 
поняття навмисна (свідома) 

похибка. 
Згідно із зображеною на 

схемі «розою вітрів», напишіть 

(увага!) одно-, дво- чи 
трибуквене символічне 

позначення напрямку, яке є на 
«розі вітрів» і якого ви, згідно із 

реченням-вступом, будете приблизно дотримуватися для того, щоб бездоріжжям 
без природних орієнтирів, не маючи з собою компаса, з точки А урешті-решт 

гарантовано та без блукань/сіпань певним дволанковим («ламаним») маршрутом 
дійти до переправи, розташованої в точці В на березі річки з рівними берегами.  
 

37. За легендами: Сарра, яка була неймовірної краси, зачала (від свого 
чоловіка, який був, мабуть, одночасно і її зведеним братом) та народила єдиного 

свого сина в 90 років. А скільки років було батькові її сина? 
 

38. Частково вийшло з ладу табло умовного (неіснуючого) такого 
«калькулятора», який висвічує лише компоненти арифметичних дій. Горить лише 
близько четвертої частини потрібних сегментів. На 

рисунку вони позначені блакитними смужками. 
Запитаєте: а яка тут виконувалася дія? Не скажемо. Бо, 

мабуть, кожному це буде відразу зрозумілим. 
Але, додатково знаючи, що на табло використані всі 

цифри, за допомогою логіки ви можете повністю 
відновити приклад. Тож: 

напишіть те число, яке утвориться, якщо від 
першого компонента відняти другий. 

 

39. Наукова назва психічного розладу («філі́ї») – 
потягу до запаху книг і неконтрольованого бажання 

постійно нюхати старі книги та отримувати від цього задоволення.  
 

40. Лінія футбольних воріт на семи схемах праворуч зображена двома 
горизонтальними лініями. Напрям руху м’яча вказаний стрілочками. Тож 

зрозуміло, що поле ‒ 
так би мовити, 
«знизу» цих схем.  

Напишіть індекс 
( а)  б)  в) ... ) того 

моменту, коли, згідно 
із сучасними футбольними правилами, вже зараховується гол. 
 

41. Вид транспорту, за протяжністю (довжиною) ліній якого Україна посідає 

п’яте місце у світі. 

А 

В 

а) е) д) г) в) б) ж) 
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42. Вам, мабуть, буде важкувато вгадати логіку запитання. Але спробуйте.  
Тож:   ч  т  р  і  а  р  ... р  р  в  с  у . Яка буква пропущена в цьому чітко 

однозначному та повністю наведеному ряду? 
 

43. Розв’яжіть кросман (зразки, приклади розв’язання на сайті «50 слів-бліц. 
Чемпіон» у розділі «Все про кросмани – Кросман не теорія», адреса сайту crosman-
ag.blogspot.com ): 

А. Один із найважливіших хімічних продуктів (4).  
К. Загальні збори громадян міст Київської Русі (4). 

Ч. Біом помірного поясу (4). 
І. Велика кусюча муха, нестерпний паразит ссавців (4). 

Р. Матеріальне протиставлення нематеріальній душі (4). 
Т. Спеціальна територія для відпочинку (4). 

С. Нижній край кожної з половин верхнього одягу (4). 
((( А ? К ) ? ( Ч ? К )) ? І ) ? (( Р ? Т ) ? С)) – і для вбрання у дівчат; і в практично 

жіночному виді спорту; і найвідоміший односторонній витвір німецького геометра. 
Для ускладнення завдання всі дії замінені знаками запитання (вибачте, автор 

кросману А.Г., але ми зробили це ускладнення без отримання Вашої згоди. Бо ще 
раз наголошуємо, що в нашому літньому конкурсі традиційно беруть участь лише 

«зубри», «доки», вундеркінди, вундертьоті та вундердяді. ☺). 

У кожному окремо взятому з дванадцяти (прискіпливим – чи тринадцяти?) 

проміжних використовуваних слів немає жодного повторення букв.  
Майже в кожній проміжній дії (крім двох) з усіх 

її букв можна скласти іменник. 
 

44. Загальна (увага ‒ чотирибуквена) 

назва поштових марок, які хоча й були 
надзвичайно красивими, насиченими 

сюжетами та кольорами (для прикладу 
див. зображення ліворуч і праворуч), але 

Міжнародною федерацією філателії вони 
визнані небажаними з певних причин (прочитайте 

про ці причини самостійно). Ці марки проголошені 
спекулятивними, їх заборонено демонструвати на 

виставках, включати в серйозні колекції. 
 

45. Народна назва жуків, поширених здебільшого між 40-ю та 50-ю 

паралелями північної широти, якій (назві) цього року минає рівно 150 літ.  
 

46. У цій країні його сусіди: на півдні – Мату-Гросу; на заході – Рорайма і 
Амазонас; на сході – Мараньян і Токантіс. А на півночі? Напишіть не загальну 
назву, а власну.  
 

47. Стартова точка цього забігу на IV Літніх Олімпійських іграх 1908 року в 

Лондоні була перенесена так, що збільшила дистанцію майже на 5 %. 

‒ 
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А яке ім’я грецького воїна, який першим подолав цю знамениту зараз 
дистанцію і який за легендою помер «на фініші»? 
 

48. Назва роду цього птаха: →  
 

49. Ми розуміємо, що прапор ‒ 
це символ. Але все ж: намалюйте 
мінімум одну з точки зору 

астронома недолугість, яка була на 
прапорах кількох мусульманських 

країн і яка деінде лишається й зараз. 
На якість зображення практично не звертатимемо уваги. Нам буде головне те, 

чи правильно ви вловили суть помилки. 
 

50. Завершіть мудрий життєвий та пов’язаний із політичними реаліями 
єврейський вислів: 

Коли дме вітер, то найлегше і найвище здіймається ... . 

Щоб знизити варіативність відповідей, кажемо: логічні та «в тему» слова 
«курява», «пилюка» й аналогічні синоніми вважатимуться неправильними. 

 
 


