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Запитання  другого туру  49-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ». 
 

26. Котрою на сьогодні є Україна в списку держав-членів ООН згідно з 

англійським алфавітом? 

Чому це начебто легке елементарне запитання дається під № 26? Бо ми не 

змогли знайти в Інтернеті готової відповіді. Тому це запитання, на нашу думку, 
підпадає саме під потрібне для № 26 «порахуй сам».  

Більше того, оцінюватимемо вашу відповідь лояльно. Адже самі побачите, що, 
приміром, в одному офіційному англійському списку Танзанія (з однією її назвою) 

йде нижче від України, а в іншому (вже з іншою назвою) – значно вище. 
 

27. Із запитання № 25 ви вже знаєте про (на суб’єктивну думку автора й того, 

і цього запитання) фінансово сумне введення в обіг банкноти номіналом у 1000 
гривень. 

А що ще там дуже турбує автора запитання з огляду на «героїв» її оформлення 
(дизайну)? 

Залік – або за конкретним прізвищем, або за смислом вашої короткої відповіді. 
 

28. Напишіть зашифроване тут слово. 

Слово-відповідь натякає на те, яким 
чином ми робили це шифрування. 
 

29. А автор серії запитань про естраду 

СРСР ніяк не вгамується. ☺. Тож нумо 

врешті-решт «утремо йому носа»! ☺. Але 

для цього просимо вас, учасників: надсилайте цікаві та пізнавальні запитання про 

сучасну естраду! Та й щось чи цікаве, чи повчальне про класичну музику було б не 
зайвим... 

Напишіть прізвище або одного українського єврея-одесита, автора слів, або 
прізвище одного нестандартного й у дечому одіозного білоруського композитора, 
автора музики двох, так би мовити, трохи критичних, так би мовити, сорокарічних 

пісень (а в Радянському Союзі це було майже неймовірним, приміром: критикувати 
освітні програми чи демографічну ситуацію. Навіть якщо це оформлене в так 

званому дитячому пісенному стилі. А щодо радянської сатири, то максимум, що 
дозволялося тоді – це продраювати дармоїдів, двірників, продавців, максимум – це 

директорів. Навіть знаменитий гуморист (і на думку автора запитання – у жодному 
разі не сатирик) Аркадій Райкін «боровся» здебільшого з пияками – і не вище). 
 

30. 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 49-й захід «50 слів», а про 

попередній 48-й). 
Після того, як розгадаєте цей кросчайнворд (кросворд+чайнворд. Але, будь 

ласка, не шліть нам своїх відповідей!), ‒ виконайте таке: 
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порахуйте і напишіть, яка кількість слів із відповідей Є відповідями до 
запитань 48-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 один-півтора дає учасникові 1 бал, помилка на пів-відповіді 
‒ це 1,5 бала. А от бездоганна відповідь ‒ це 2 бали. 

Горизонталь: 4. Прізвище одного з 
найсильніших сучасних шахістів. 5. 

Легке, розбірне, переважно 
конусоподібне житло з тканини, шкіри, 

великий намет. 6. Весняний медонос. 
Використовується в харчовій 

промисловості, медицині, озелененні. 
Розповсюджений практично по всій 

території України. 7. Давньоєгипетський 
бог Сонця. 8. Хімічна або природна, як 

правило, згубна для здоров’я людини 
речовина, що змінює свідомість. 11. Гуртова торгівля. 12. Один зі станів води. 13. 
Один із титулів у Римські імперії. 14. Пагорби навіяного вітром піску. 15. Нота. 

Вертикаль: 1. Середньовічна назва арабів та берберів Північно-Західної 
Африки. 2. Комаха, споріднена з мурашками та бджолами. 3. Число. ②. Один із 

видів забруднення повітря у великих містах і промислових центрах. 5. М’ясна 

страва. 7. Ритмічний речитатив. 9. Сучасне популярне підлогове покриття. 10. 
Англійське слово «божевільний, навіжений» українською. 16. Мовна заперечна 

частка. 
Чайнворд: ①. Дуже високий будинок. ②. Тасьма для жіночого вбрання. ③. 

Континент. ④. Німецьке чоловіче ім’я. ⑤. Батько. ⑥. Назва однієї з арабських 

цифр. ⑦. Membrum inferius liberum. ⑧. Абревіатурна назва системи пристроїв, що 

забезпечує автоматичне з’єднання та підтримку телефонного зв’язку між 
абонентами. ⑨. Вираження одного з емоційних станів людини. 
 

31. Відомий український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч 

мистецтв України, народний артист України, один із засновників сучасної 
української естрадної пісні Юрій Євгенович Рибчинський в одному зі своїх 

останніх віршів написав (за версією газети «Бульвар», № 36 за 2019 рік): 
Державы две сошли с ума, 

в мозгах и душах – аденома, 
и я кричу: Чума! Чума! 

На оба ваши дома. 
Неправомірно втручаючись у задум та слова автора, пропонуємо таке 

запитання: яке вже використане ним слово ще можна вставити початковим в один 
із рядків так, щоб і ямб став чіткішим, і щоб крик автора був іще сильнішим? 
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32. За класифікацією одного з авторитетів у цій царині, на сьогодні назви його, 
так би мовити, основних жанрів та різновидів такі: «хард-*****», «лайт-*****», 

«радіо-*****», «техно-*****», «*****-конференція», «*****-мікс», «скайп-
*****», «*****-журналістика». 

А як він називається тим одним словом, яке замінене зірочками? 

Запитання пропонуємо здебільшого лише для того, щоб загострити увагу на 
одному інтернет-посиланні, яке дамо по завершенні заходу в коментарях. Відразу 

кажемо: можна буде не витрачати часу на читання всієї тієї статті. Вона дуже 
об’ємна. А для того, щоб зрозуміти суть, досить буде «пробігтися по діагоналі».  

А ще одне наше так би мовити виправдання таке: цієї теми ми ще ніколи не 
торкалися. А те, що ви будете володіти інформацією в цьому напрямі, може бути 

корисним у вашому житті. 
 

33. Яке вухо (праве-ліве) було перев’язане 

хустиною в НАТУРНИКА знаменитої картини 
Вінсента Ван Гога (див. репродукцію праворуч)? 
 

34. Хоча ФІДЕ є членом Міжнародного 

олімпійського комітету (МОК), але з декількох 
причин шахи не входять до програми Олімпійських 
ігор. І якщо одна з причин у шахах уже усунута (це ‒ 

всі шахісти-професіонали на головних турнірах 
шахового календаря проходять допінг-контроль), то, 

наприклад, ЦЕ є поки що нездоланною проблемою. 
У жодному разі ЦЕ не є, наприклад, кількістю 

тих, хто займається шахами. Адже за цим 
показником мало які дисципліни та види спорту є 

конкурентами шахам (не говоримо про так званих любителів. Навіть тих, хто бере 
участь у шахових турнірах, є багато сотень тисяч). Бо, наприклад, у таких 

олімпійських дисциплінах, як пляжний волейбол, синхронне плавання, спортивне 
скелелазіння, серфінг, керлінг прибічників як мінімум у тисячі (!) разів менше. 

Може, це доступність інвентарю чи екіпірування? Теж ні. Ні в яке цінове 
порівняння з комплектом «шахи + годинник» не йдуть, скажімо, гранітний снаряд  

керлінгу, страховки, карабіни, туфлі в скелелазінні чи басейн для плавання.  

Може, враховується поширення у світі? Теж ні. Скажімо, гребний слалом, 
ватерполо, гольф, стрибки на лижах із трампліна чи скелетон доволі «точкові» 

дисципліни. 
То що ж є перешкодою на шляху шахів на Олімпійські ігри? 

Хоча й є хороше українське слово, яке чітко описує ЦЕ, але про всяк випадок 
кажемо: можете написати й декілька слів відповіді. Залік може бути й за смислом 

вашого пояснення. 
 

35. І вчергове – про газетні «лохотрони». Практично цитуємо, приміром, 
всеукраїнську газету «Події тижня» за 10.09.2019 року (а подібне можете побачити 
ще в безлічі інших газет із додаванням усіляких псевдо-«солідних»: «Знаменита 



4 
 

Марія Дюваль, за 19 днів дослідивши цей феномен …», «Учені Йєльського 
університету …», «Банк «Розведення» гарантує ...»): 

«Запишіть останні три цифри номера вашого паспорта – це ваше особисте 
число. Помножте це число на 2. До результату додайте 70. Результат поділіть 
навпіл. Відніміть ваше особисте число. Якщо у вас вийде у відповіді 35, то ви 

виграли автомобіль за 35 х 10 000 = 350 000 гривень!». 
Запитання: напишіть для марновірів, які три останні цифри паспортів 

учасників будуть «щасливими». 
 

36. Напишіть будь-яке семибуквене українське слово-паліндром. 
 

37. ЙОГО не купиш, але НИМ можна розплачуватися. Про що йде мова? 
 

38. Один – Ісус Христос, два – бог і людина, три – Свята Трійця, чотири – 

чотири євангелісти, сім – сім таїнств, дев’ять – дев’ять чинів ангельських, 
тринадцять – Христос і апостоли. Який із атрибутів християнської релігії наочно 
демонструє ці числа? 
 

39. Кількість одних і тих самих депутатів, які були/сиділи в усіх перших 

восьми скликаннях Верховної Ради України. 
 

40. Оскільки полювання на цю невелику та швидку 

прибережну пташку, яка поширена у Старому Світі, було 
доволі складним, то того, кому це вдавалося, називали...  

Може, ось таке буде підказкою вам: це слово-відповідь 
походить від англійської назви цієї пташки. 
 

41. Ці вимірювальні пристрої мають багато 
синонімічних назв. То напишіть їхню назву, враховуючи таку їхню анаграму: 

німбзе. 
Цей термін використовувався ще й у системі мір Русі в Х-ХХ століттях. 

 

42. Зараз він, який є деталлю одягу (первісно – на головному уборі), виконує 

лише декоративні функції. А на початку у французьких моряків він слугував 
захистом/амортизатором голови від ударів у низьких корабельних приміщеннях.  

Потім (та іноді й зараз) він виконував іще й роль знаків розрізнення у 

військових, і не лише у військових. 
Він називається ... 

 

43. Вавілоняни називали його «Лісова птаха», араби – «Курка». А яку назву 

має самий кінчик його хвоста? 
 

44. Це українське трибуквене слово є аналогом російського двобуквеного 

слова. 
Це українське двобуквене слово означає те саме, що й російське трибуквене 

слово. 
Ці два українські слова є, так би мовити, антагоністами.  
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Напишіть якесь із цих слів. 
 

45. Ім’я президента республіки Південної Америки, від якого, якщо не зважати 

на наголос, у певної частини українців буде або нервовий тик, або істерика, або як 
мінімум невдоволення цим запитанням (співавторові запитання пригадався дивний 

випадок дворічної давнини. Тоді ми запитували про одну недолугість (!) 
радянського герба. То що-о-о-о тоді нам було від декого!...). 
 

46. Ви, мабуть, здивуєтеся, але є продукти, у яких золото використовується як 
... харчова добавка. За допомогою однієї букви та трьох наступних за нею цифр 

прозорим натяком доведіть це. 
 

47. Гумор. 
Лежачий поліцейський після підвищення став ... . 

 

48. До речі, переходимо на мову солідних документів: а яка стандартна висота 
в сантиметрах лежачих поліцейських? 
 

49. Шматочок хліба, вийнятий з окропу, обпече ваші губи. А така сама вийнята 
з окропу грудочка цукру буде відразу, так би мовити, їстівною. Це пояснюється 

тим, що на відміну від хліба, який не буде ..., цукор моментально починає ... водою, 
а на це йде велика кількість енергії, яка береться саме з води, і це швидко охолоджує 

окріп. 
Напишіть слово, яке треба поставити замість якоїсь із трьох крапок.  

 

50. У григоріанському календарі українська назва цього місяця писалася двома 
різними способами. І цікаво те, що одна з них утворюється з іншої переставленням 

букв. 
Тож напишіть менш поширену назву цього місяця, яка й зараз зрідка 

вживається. 
 
 

 

 


