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Шановний Валерію Михайловичу! 

Шановні організатори! 
Висловлюємо Вам щирі слова вдячності та поваги! Ох і закипіла робота у нашій 

родині щодо Ваших завдань. Не з одного приводу дискутували! Цього разу дуже 
хотілося дати відповіді на всі запитання, тому довелося заручитися підтримкою 

всієї сім’ї. 
Хоча у правильності деяких відповідей є сумніви, проте вдячні за купу нової 

інформації, за прагнення до самовдосконалення, за цікавий та корисний досвід, за 

наше родинне вечірнє дозвілля! 
Як завжди, над Вашими завданнями надзвичайно пізнавально працювати. А 

запитання №21 вартує не одного балу, а, можливо, усіх 5! 
У прямому сенсі вся сім’я «підсіла» на «50 слів», тому з нетерпінням чекаємо 

нових завдань! 
Вам зичимо наснаги, креативності, неупередженості, гарного настрою та 

бадьорого самопочуття! 
 

З повагою 
та найкращими побажаннями 

родина Саражинських 
 

Саражинський Богдан 

19 травня 2004 р. 

вул. Некрасова, 99, кв.3 

м. Біла Церква, 

Київська область 

09100 

Білоцерківська загальноосвітня                                                                                                                 

школа І-ІІІ ступенів № 17  
Білоцерківської міської ради  

Київської області 
вул. Зарічанська, 42, 
м. Біла Церква, 

Київська область, 
09111 

                                 (20.09-27.09) 
 

 
«СЛОВА БОГДАНА З БІЛОЇ ЦЕРКВИ» 

 

(відповіді на запитання 49-го  заходу  «50  СЛІВ») 

 

1.  Кіровоград. 

 Місто Кропивницький з 1939 до 2016 року мало назву 

Кіровоград. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кропивницький 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кропивницький


2 
 

2. Дощ.      

 
 Сіяти (у переносному значенні) – падати на землю (про густий, дрібний дощ, сніг).  

Дощ, як крізь підситок, сіяв густий та дрібний (Панас Мирний). 

Вже третю добу сіє на полонині дрібний мачкатий дощик (М. Коцюбинський). 

 http://sum.in.ua/s/sijaty – Сіяти – Академічний тлумачний словник української мови  

 Як вересніє, то й дощик сіє. 

https://dovidka.biz.ua/prisliv-ya-pro-doshh/ 

  

3. Обох. 

 На цьому малюнку, якщо придивитися дуже уважно, можна побачити два обличчя: і 

чоловіче, і жіноче. 

 

4. Перший. 

 На кожному непарному поверсі проживає 12 мешканців, а на парних поверхах – 6. Всім 

мешканцям будинку, а їх 288, для того, щоб потрапити у квартиру (звісно, крім мешканців 

першого поверху), доводиться натискати кнопку виклику ліфта. Тому саме на перший поверх 

цього будинку найчастіше викликають ліфт. 

 

5. Котляревський 

 

Котляревський Іван Петрович  (9 вересня 1769 р. – 10 листопада 1838 р.) – 

український письменник, поет, драматург, засновник нової української літератури, громадський 

діяч. На його честь названо такі заклади освіти: Полтавський міський багатопрофільний ліцей 

№1 імені І. П. Котляревського; Бендерська гімназія №3 імені І. П. Котляревського; Гадяцьке 

http://sum.in.ua/s/sijaty
https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1769
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1838
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86._%D0%9F._%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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училище культури імені І. П. Котляревського; Харківський національний університет мистецтв 

імені Івана Котляревського. 

 

6.  Курка. 

                        
7.  48. 

 За моїми спостереженнями найбільшу кількість фото, ілюстрацій, рисунків, діаграм, схем 
було використано у запитаннях 48 заходу. Ними супроводжувалися такі запитання: 5, 8, 10, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 36, 38, 40, 44, 48. Отже, всього 16! 

 

8.        Планетарій.     

https://uk.wikipedia.org/wiki/Планетарій 

9.        0. 

Не обираю жодного варіанту із запропонованих, оскільки більш важливим фактором для 

здоров’я є не крій та форма, а матеріал, з якого пошита білизна. 

На підтвердження своєї думки наводжу факти з кількох джерел. 

Дослідники Гарвардського університету з’ясували, що крій чоловічих трусів впливає на 

запліднення та якість сперми. Американські вчені повідомили, що краще носити боксери, а не 

звичної форми труси, які можуть гальмувати здатність чоловіків до запліднення. Але не всі згодні 

з думкою британських вчених. За словами доктора медичних наук, уролога Юрія Гурженка, 

більш важливим є саме склад, а не форма спідньої білизни. «Для репродуктивного здоров’я 

важливо, щоб труси дихали. Будуть вони боксерами, або звичайними трусами – ролі не грає. Грає 

роль тільки те, з чого вони зроблені». 

Якщо ви таки хочете перестрахуватися – купуйте і для пляжу, і для повсякденного життя 

білизну з натуральних тканин. 

https://znaj.ua/popcorn/yaki-trusy-zalyshat-cholovika-bez-potomstva 

Треба зауважити, що урологи, сексопатологи і сімейні лікарі-терапевти щодо вибору 

чоловічої білизни дають однакову пораду: не варто надавати великого значення формі. Головне, 

щоб було зручно і не порушувались правила інтимної гігієни. Будь-які труси  (бріфи, сліпи, 

джокі, боксери, танга, стрінги тощо) не повинні надмірно обтягувати, різати, тиснути. У них має 

бути зручно і ходити, і сидіти.  

https://2plus2.ua/novyny/brifi-slipi-hipsi-yak-vplivayut-na-zdorovya-cholovika-novomodni-

trusi 

Міфу про те, що вузькі плавки впливають на фертильність чоловіка, вже багато років, а у 

нього й досі є свої шанувальники. Насправді фасон чоловічої спідньої білизни ніяк не впливає на 

кількість сперматозоїдів. Тому лікарі кажуть, що вибір трусів – справа смаку. 

http://www.otozh.com.ua/2019/06/16/13-faktiv-pro-nizhnyu-biliznu-pro-yaki-vi-shvidshe-za-

vse-nikoli-ne-chuli/ 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86._%D0%9F._%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://znaj.ua/popcorn/yaki-trusy-zalyshat-cholovika-bez-potomstva
https://2plus2.ua/novyny/brifi-slipi-hipsi-yak-vplivayut-na-zdorovya-cholovika-novomodni-trusi
https://2plus2.ua/novyny/brifi-slipi-hipsi-yak-vplivayut-na-zdorovya-cholovika-novomodni-trusi
http://www.otozh.com.ua/2019/06/16/13-faktiv-pro-nizhnyu-biliznu-pro-yaki-vi-shvidshe-za-vse-nikoli-ne-chuli/
http://www.otozh.com.ua/2019/06/16/13-faktiv-pro-nizhnyu-biliznu-pro-yaki-vi-shvidshe-za-vse-nikoli-ne-chuli/
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10. 396,5. 

 

 Аеропорт «Хуанчо-Іраускін» (острів Саба в Карибському морі) має найкоротшу в світі 

злітно-посадкову смугу – 396,5 м. Приземляючись в аеропорту, пілотам доводиться долати  

сильний вітер і морські бризки. 

Злітно-посадкова смуга цього аеропорту проходить по скелястому підніжжю гори та 

«пірнає» у воду. Сьогодні аеропорт використовується лише місцевими авіалініями Winair, які 

літають на Саба з острова Сінт-Мартен. Приземлятися тут дозволено лише трьом типам літаків. 

 
 

https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-aeroportiv-

svitu 

https://life.pravda.com.ua/travel/2013/10/26/141894/ 

http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/25-najnebezpechnishix-aeroportiv-svitu.html 

 

11.       Щастя. 

 Щастя, як трясця: кого схоче, того й нападе. 

 https://vislovi.in.ua/prykazky-ta-prysliv-ya-pro-shhastya/ 

 Щастя, як трясця, як нападе, не скоро покине  (Іван Багряний) 

 https://www.livelib.ru/quote/1227346-tigrolovi- ivan-bagryanij 

 Щастя, як трясця, кого нападе, не скоро покине! (Марко Кропивницький) 

 http://sum.in.ua/s/trjascja  

  

12.  Бетмен. 

 Бетмен (англ. Batman; «людина-кажан»)  – вигаданий персонаж, супергерой, 

персонаж коміксів видавництва DC Comics, який вперше з’явився у серії  Detective 

Comics («Детективні комікси») #27 у травні 1939 року. Був створений художником Бобом 

Кейном у співавторстві з письменником Біллом Фінґер. 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/ Бетмен 

https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-aeroportiv-svitu
https://znaj.ua/society/letovysha-strahu-nazvano-desyatku-najnebezpechnishyh-aeroportiv-svitu
https://life.pravda.com.ua/travel/2013/10/26/141894/
http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/25-najnebezpechnishix-aeroportiv-svitu.html
https://vislovi.in.ua/prykazky-ta-prysliv-ya-pro-shhastya/
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%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://uk.wikipedia.org/wiki/Detective_Comics
https://uk.wikipedia.org/wiki/Detective_Comics
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BB_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
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13.      У Національному банку України повідомили, що у жовтні 2019 року введуть у обіг 

банкноту нового найвищого номіналу – 1000 гривень. Відбудеться це з 25 жовтня, коли банкноту 

почнуть видати в банках. Востаннє максимальний номінал гривні підвищувався 13 років тому, а 

саме 15 вересня 2006 року, коли було введено банкноту 500 гривень.  

 
https://24tv.ua/ru/nacbank_vvodit_banknotu_nominalom_1000_griven_foto_n1170783 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1000_гривень 

https://uk.wikipedia.org/wiki/500_гривень       

 

14.  8. 

 
 Півень – кукуріку, пес – гав, корова – му, зозуля – ку-ку, качка – кря, вівця – бе, свиня – 

хрю. 

Натяк щодо звуконаслідування був у 34 запитанні 48 заходу: «До речі, десь занотуйте собі 

ось таке: ой ще й як це поняття стане вам у нагоді в одному з запитань осіннього 49-го заходу «50 

слів»! 
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15. США. 

 Найбільшим виробником сиру є Сполучені Штати Америки (приблизно 30% світового 

виробництва). 

 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сир 

http://moyaosvita.com.ua/juzha- i-napoi/chomu-v-siri-ye-dirki/ 

16.       Посадити. Побудувати. Виростити. 

 За народною мудрістю, чоловік повинен посадити дерево, побудувати дім, виростити 

сина. 

 
               

17. Трамвай. 

 

 
 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Трамвай 

 

18. Неправильні. Хибні. 

 Прикро, але багато хто вважає саме так: «Є одна правильна думка – моя»… 
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19. Безмін. 

Безмін (рідше безмен) – це найпростіші важільні (іноді пружинні) терези, для зважування 

без допомоги гир. 

 

              
 24 слова, зашифровані у філворді: Стрибками. Годинник. Пияцтво. Глядач. Стравохід. 

Епідерміс. Кодекс. Лавсан. Жінки. Смородина. Мед. Україна. Білоруська. Лада. Свобода. 

Температура. Драконт. Грунт. Книг. Соняшник. Сон. Євро. Волосся. Грінченко.  

 

20. 1000. 

З найбільшою швидкістю кров тече в аорті – близько 0,5 м/с. Надалі швидкість руху падає і 

в артеріях досягає 0,25 м/с, а в капілярах – приблизно 0,5 мм/с. Повільна течія крові в капілярах 

і велика протяжність останніх сприяють обміну речовин (загальна довжина капілярів в організмі 

людини досягає 100 тис. км., а загальна поверхня всіх капілярів тіла – 6300 м2). Велика різниця в 

швидкості течії крові в аорті, капілярах і венах зумовлена неоднаковою шириною загального 

перетину кров’яного русла в його різних ділянках. Найвужча така ділянка – аорта, а сумарний 

просвіт капілярів в 600-800 разів перевищує просвіт аорти. Цим пояснюється уповільнення течії 

крові в капілярах. 

 

https://subject.com.ua/biology/shans/89.html 

 

Швидкість крові в різних судинах неоднакова і залежить від різниці тиску в даній частині 

судинної системи і від сумарного діаметра судин. Чим більший діаметр, тим повільніше 

рухається кров. Діаметр аорти в 600-800 разів менший загального діаметра капілярів, тому 

швидкість руху крові в аорті найбільша (0,4-0,5 м/с), у капілярах- найменша (0,5-1,2 мм/с). У 

венах швидкість крові збільшується за рахунок скорочення скелетних м'язів та негативного тиску 

в грудній порожнині і досягає 0,2 м/с. 

 

https://pidruchniki.com/77409/prirodoznavstvo/tisk_krovi 
 
Швидкість циркуляції крові в організмі не завжди однакова. Кров рухається швидко в 

артеріях (в найбільш великих – зі швидкістю близько 500 мм/сек), трохи повільніше – у венах (у 

великих венах – зі швидкістю близько 150 мм/сек) і зовсім повільно в капілярах (менше 1 мм/с). 

Відмінності в швидкості залежать від сумарного поперечного перерізу судин. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%8F_(%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8)
https://subject.com.ua/biology/shans/89.html
https://pidruchniki.com/77409/prirodoznavstvo/tisk_krovi
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https://soloha.cx.ua/z-iakou-shvidkіstu-ryhaєtsia-krov/ 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гемодинаміка#/media/Файл:Линейная_скорость.jpg  

Швидкість крові в аорті – 20-40 м/с, у великих венах та невеликих артеріях 10-15 м/с, у 

невеликих венах 1-2 м/с, у капілярах – 0,03 м/с. 

https://studopedia.com.ua/1_38422_shvidkist-ruhu-krovi.html 

 
Проаналізувавши наведені дані з 5 різних джерел, для математичних розрахунків було 

обрано дані, які є приблизно однаковими у кількох джерелах. Якщо швидкість крові у капілярах 

0,5 мм/с, а в артеріях – 0,5 м/с, то легко визначити, що по капілярах кров рухається у 1000 разів 

повільніше.  

Дані двох останніх джерел суттєво відрізняються від попередніх, тому, як на мене, вони 

дещо сумнівні. Сподіваюсь, що наведені аргументи будуть враховані при оцінюванні, бо 

однозначної відповіді на це запитання немає! 

 

21.  Звичайна. 

 Йдеться, звісно, про ялину. У відповідях І туру 46 заходу «50 слів» (робота Бондарєвої 

В.Б.) першим словом над фото дерева у 21 питанні зазначено «Звичайна». Можливо, йдеться про 

https://soloha.cx.ua/z-iakou-shvidk%D1%96stu-ryha%D1%94tsia-krov/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гемодинаміка#/media/Файл:Линейная_скорость.jpg
https://studopedia.com.ua/1_38422_shvidkist-ruhu-krovi.html
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інший підпис, наприклад, «Відповіді», тому не судіть строго за точність. Адже суть питання 

розкрито? Відповідне посилання вказано. 

 https://greensad.ua/ua/articles/el/kornevaja-sistema-eli/ 

 http://www.h-d.in.ua/wp-content/uploads/2018/11/Бондарєва-Вікторія.pdf 

 

22. Напишіть слово ура. 

 

 Українська дактильна абетка – допоміжна система української жестової мови, в якій 

кожному жесту однієї руки (зазвичай нерухомою правою, зігнутою в лікті) 

відповідає літера української мови. Багато дактилем зовні схожі на відповідні літери української 

абетки. Промовляння ведеться за правилами української орфографії.  

 Дактильне мовлення – комунікація за допомогою пальцевої абетки. Кожна літера 

зображується певним положенням пальців руки, що позначає дактильний знак – дактилема. 

Дактилеми, розташовані в певній послідовності, є дактильною абеткою. Дактильна абетка є 

аналогом національного писемного алфавіту і застосовується як засіб передавання рідкісних і 

незнайомих слів; тісно пов’язана з вербальною мовою і писемністю. 

 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Українська_дактильна_абетка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дактилологія 

 

23.  Наплічник. 

https://greensad.ua/ua/articles/el/kornevaja-sistema-eli/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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Рюкзак, ранець, наплічник, портфель – універсальна річ з універсальністю назви. Два 

шматка деревини, дві смужки шкіри та мішок. Дивно звучить, але з цих простих речей складався 

перший у світі рюкзак. Згадки про нього прийшли до нас із крижаних глибин Ецтальських Альп.  

У 1960 році було створено перший рюкзак на алюмінієвій рамі. Його творцем був Аке 

Нордін. Цей винахід став поштовхом для виробництва туристичних рюкзаків.  

 

 
 

https://ridnasumka.com/a254493-istoriya-viniknennya-rozvitku.html 

https://kapkanshop.com/post?post_id=19 

https://kanken.ru.com/history.html 

 

 

24.  К. 

 

 Йдеться про жест, який у 22 запитанні означає літеру «о», а в 

25 запитанні – «ОК» («окей») – «КО» (навпаки). 

 

25.  Ковінька.  

 ко + в інь к + а 

 

             

  Саражинський Богдан 

 

                                 (05.10-11.10) 
 

 
«СЛОВА БОГДАНА З БІЛОЇ ЦЕРКВИ» 

 
(відповіді на запитання другого туру 49-го  заходу  «50  СЛІВ») 

 

 

 

https://ridnasumka.com/a254493-istoriya-viniknennya-rozvitku.html
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26.  181. 

 За вказаним нижче джерелом, Україна (Ukraine) у списку зі 193 держав-членів ООН за 

англійським алфавітом зазначена 181-ою: між Uganda  та United Arab Emirates. 

https://www.un.org/en/member-states/ 

 

 Організація Об’єднаних Націй (ООН)  — глобальна міжнародна організація, заснована 24 

жовтня 1945 на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об’єднаних Націй. 

Декларованою метою діяльності організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної 

безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Організація_Об%27єднаних_Націй  

 

До ООН на сьогодні входить 193 держави. Із визнаних світовою спільнотою незалежних 

держав в ООН не входить лише Ватикан. 193 державою, яка увійшла до ООН, став Південний 

Судан (14 липня 2011 року). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Держави-члени_Організації_Об%27єднаних_Націй 

27.     

 Український шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль повідомив про те, що дизайнери 

Національного банку України використовували піратський шрифт на новій купюрі 1000 гривень, 

тим самим порушивши авторські права компанії-розробника оригінального шрифту Adobe. 

Уважно придивившись до нової банкноти, створеної дизайнерами НБУ з використанням 11 

шрифтів, Гдаль і його колеги помітили, що з написом «Одна тисяча гривень», зробленим 

шрифтом Bickham Script, на зворотному боці щось не так. Відшукавши оригінальний шрифт, 

встановили, що деякі з букв відрізняються від оригінальних. Цю невідповідність найбільше 

помітно в слові «гривень», особливо ріже дизайнерське око буква «в». 

 
Офіційну кириличну версію шрифт Bickham Script, створений дизайнером Річардом 

Ліптоном в 1997 році і потім ліцензований компанією Adobe, отримав тільки в 2016 році. І вона 

відрізняється від тієї, що використовували дизайнери НБУ.  

Як виявилося, в шрифтових колах росіянка Олександра Гофман досить відома як автор 

крадених версій шрифтів, які підписувала своїм ім’ям і далі поширювала безкоштовно без 

дозволу авторів. Серію краденого Bickham Script вона зробила в 2005 році. 

 https://designtalk.club/skandal-misyatsya-nbu-vidreaguvav-na-zvynuvachennya-u-

vykorystannya-nelitsenzijnogo-shryftu-na-banknoti-1000-gryven/ 

https://www.un.org/en/member-states/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Організація_Об%27єднаних_Націй
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Держави-члени_Організації_Об%27єднаних_Націй
https://designtalk.club/goto/https:/www.facebook.com/viterzbayraku
https://designtalk.club/skandal-misyatsya-nbu-vidreaguvav-na-zvynuvachennya-u-vykorystannya-nelitsenzijnogo-shryftu-na-banknoti-1000-gryven/
https://designtalk.club/skandal-misyatsya-nbu-vidreaguvav-na-zvynuvachennya-u-vykorystannya-nelitsenzijnogo-shryftu-na-banknoti-1000-gryven/
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Національний банк заперечує, що на банкноті номіналом 1000 гривень використаний 

неліцензійний шрифт. 

https://prm.ua/skandal-zi-shriftami-na-novih-grivnyah-u-nbu-zrobili-zayavu/ 

 

28.  ПОЛОВИНА. 

  

29. Шаферан. Ханок. 

 Шаферан Ігор Давидович – автор віршів пісень «Я у бабушки живу» у виконанні ВІА 

«Вераси», «Песенка первоклассника» («То ли еще будет») у виконанні Алли Пугачової, про які 

йдеться у запитанні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шаферан_Ігор_Давидович 

 Ханок Едуард Семенович – білоруський музикант і композитор, автор музики до пісень 

«Песенка первоклассника» («То ли еще будет»), «Я у бабушки живу». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ханок_Едуард_Семенович 

 

30.       8,5.     

 Це такі слова-відповіді: дюни, стрічка, галюциноген, чотирнадцять, Антарктида, один, 

сміх, гонзо, тато ≠ тата, тому що є розбіжність в одну букву (а запитання №2 передбачало саме 

відповідь «тата» або «батька», бо День батька (тата).  

Пам’ятаю, у 46 заході (запитання №44) за розходження в одну букву зараховувалось 0,5 

бала, тоді сміттєзвалище ≠ сміттєзвалища. 

 

31.  Чума. 

 Можливий варіант: И я кричу: «Чума! Чума! 

                                             Чума на оба ваши дома!» 

 

Державы две сошли с ума, 

В мозгах и душах – аденома, 

И я кричу: «Чума! Чума 

На оба ваши дома!» 

Кровь – не вода и не вино. 

И в XXI страшном веке 

Мне наплевать, 

Мне все равно, 

Кто Капулетти, 

Кто Монтекки. 

https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s748/jurij-rybchinskij-derzhavy-dve-soshli-s-uma-v-

mozgah-i-dushah-adenoma-i-ja-krichu-chuma-chuma-na-oba-vashi-doma.html 

32.  – 

  

33.    Праве. 

Автопортрет із відрізаним вухом та люлькою – картина нідерландського 

художника Вінсента Ван Гога, написана у 1889 році під час перебування в Арлі. Портрет Ван Гога 

займає більшу частину картини. Голова повернута на три чверті в праву сторону. Він одягнений 

https://prm.ua/skandal-zi-shriftami-na-novih-grivnyah-u-nbu-zrobili-zayavu/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шаферан_Ігор_Давидович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ханок_Едуард_Семенович
https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s748/jurij-rybchinskij-derzhavy-dve-soshli-s-uma-v-mozgah-i-dushah-adenoma-i-ja-krichu-chuma-chuma-na-oba-vashi-doma.html
https://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s748/jurij-rybchinskij-derzhavy-dve-soshli-s-uma-v-mozgah-i-dushah-adenoma-i-ja-krichu-chuma-chuma-na-oba-vashi-doma.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1889
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D1%8C
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в теплу куртку, поношену шапку. На голові пов'язка. Ван Гог курить трубку (дим 

промальований). Чорна трубка контрастує з білою пов'язкою. Картина створює враження 

смирення і заспокоєння. На картині у художника спотворені риси обличчя, погляд втрачений, 

спрямований в далечінь. Ван Гогу під час написання картини було тільки 35 років, але виглядає 

він на ній п’ятдесятилітнім. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Автопортрет_із_відрізаним_вухом_і_люлькою 

               

Недавно було знайдено лист, який привернув значну увагу ЗМІ. Написав його доктор 

Фелікс Рей, який лікував Ван Гога в Арлі. Лист містить малюнок, на якому видно точно, яку 

частину вуха відтяв собі художник. Протягом багатьох років біографи сперечались, чи відрізав 

Ван Гог усе ліве вухо, чи тільки його мочку. Лист знайшла незалежна дослідниця Бернадетт 

Мерфі, яка описала своє відкриття в книжці «Вухо Ван Гога: Правдива історія». Він, без сумніву, 

доводить, що художник відрізав собі ціле вухо. 

https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2016/07/160728_vert_cul_the_mystery_of_van_go

ghs_madness_vp 

http://neestetu.kl.com.ua/2018/11/24/загадка-божевілля-ван-гога/  

 

Автопортрет цікавий тим, що зображає реальність в спотвореному вигляді: художник 

зображений з перев’язаним правим вухом, тому що при роботі він використовував дзеркало. 

Насправді ж постраждало ліве. 

https://2plus2.ua/novyny/zagadki-nayvidomishih-kartin-svitu 

 

Натурщик або натурщиця (а також натурник або натурниця) – людина, що позує автору 

під час створення художнього твору (скульптура, живопис тощо). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Натурщик 

 

Оскільки ця картина є автопортретом, то в даному випадку автор і натурник – одна 

людина!  

А щоб відтворити оригінальне зображення цієї картини, тобто зробити репродукцію, 

людині, що позувала художнику (натурнику),  перев’язували праве вухо, а не ліве! 

 

                          

34. Інтелектуальність. 

 Інтелектуальність, логіка, стратегія і тактика – ось визначальні риси шахів, виду спорту, у 

якому перемогу здобувають за рахунок інтелекту, а не фізичної сили. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Автопортрет_із_відрізаним_вухом_і_люлькою
https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2016/07/160728_vert_cul_the_mystery_of_van_goghs_madness_vp
https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cul/2016/07/160728_vert_cul_the_mystery_of_van_goghs_madness_vp
http://neestetu.kl.com.ua/2018/11/24/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
https://2plus2.ua/novyny/zagadki-nayvidomishih-kartin-svitu
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/Натурщик
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Відзначимо, що в хартії МОК зазначено, що зимові Олімпійські ігри включають у себе 

види спорту, пов’язані зі снігом або льодом. На думку Президента Міжнародної шахової 

федерації Кірсана Ілюмжинова, це правило найближчим часом можуть скасувати, або зробити 

приписку, що в програму Ігор також входять інтелектуальні види спорту. 

https://dt.ua/SPORT/shahi-uviydut-v-programu-nastupnoyi-zimovoyi-olimpiadi-179040_.html 

Шахи були визнані одним з видів спорту більш, ніж в 100 державах, а міжнародним 

олімпійським комітетом шахи стали визнані офіційним видом спорту в 1999 році. Але й тоді шахи 

не були включені до програми олімпійських ігор. Цей вид спорту не єдиний, який не потрапив 

на олімпіаду. Для таких занять проводяться інтелектуальні ігри. Шахи здатні розвивати творче 

мислення, інтелект, покращувати пам’ять. Тут важливим є правильне ухвалення рішення, а також 

відповідь за них. У цьому спорті основне місце займає тактичне мислення, яке впливатиме на 

результат поєдинку. 

https://chess.lviv.ua/news/223 

 

35. Будь-які. 

(ХYZ × 2 + 70) : 2 – ХYZ = 35, які б цифри ви не підставили замість  ХYZ. 

Отже, комбінація з будь-яких трьох цифр буде виграшною, адже при обчисленні завжди 

виходитиме 35! 

 

36. Ротатор. 

 

 

 

 РОТАТОР, а, ч. Малоформатний апарат для виготовлення копій текстового матеріалу, 

схем тощо; застосовується головним чином для розмноження службової документації, рефератів 

і т. ін. В арсеналі оргтехніки багато засобів швидкого й доброякісного розмноження інформації. 

Серед них засоби так званої оперативної поліграфії: ротатори, гектографи, офсетні 

машини (Наука.., 1, 1967, 15); Я бачив і ротатори могутні, І лінотипів сковані ряди, Та в цій 

друкарні є щось незабутнє – В дитинстві ще тягло мене сюди (Воронько, Коли я.., 1963, 57). 

https://dt.ua/SPORT/prezident_federatsiyi_shahiv_ukrayini_ilyumzhinov_zanadto_dovgo_kerue_fide.html
https://dt.ua/SPORT/shahi-uviydut-v-programu-nastupnoyi-zimovoyi-olimpiadi-179040_.html
https://chess.lviv.ua/news/223
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https://slova.com.ua/word/ротатор 

http://ukrlit.org/slovnyk/ротатор  

 

37.  Здоров’я. 

За гроші можна купити ліжко, але не сон; їжу, але не апетит; ліки, але не здоров’я; дім, але 

не домашній затишок; книги, але не розум; прикраси, але не красу; розкіш, але не культуру; 

розваги, але не щастя; релігію, але не спасіння. 

https://uk.wikiquote.org/wiki/Пол_Брегг 

Здоров’я за гроші не купиш.  

http://abetka.ukrlife.org/health.htm 

 

38. Біблія.  

 У Біблії числа зазвичай вживаються в прямому значенні, але іноді – у символічному. 

З’ясувати, чи є певне вжите в Біблії число символом, як правило, допомагає контекст.  

https://www.jw.org/uk/біблійні-вчення/запитання/значення-чисел-згаданих-у-біблії/ 

 

 

 

«Не удивительно, что число «1» используется в Библии для обозначения одного 

единственного истинного Бога. Число «3» – здесь, в первую очередь, конечно, в голову 

приходит Святая Троица, т.е. число указывает на целостность». 

https://geogen-mir.livejournal.com/674939.html 

Цифра «3» також вважається числом Божественної досконалості: Трійця складається з 

Отця, Сина і Святого Духа. 

https://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-biblical-numerology.html 

 

39. Один. 

Серед депутатів українського парламенту є справжні політичні довгожителі. Деякі з них 

працюють у Верховній Раді ще з часів проголошення незалежності України. Звання «вічних» 

депутатів сьогодні по праву можуть отримати три старожили парламенту: Юхим 

Звягільський  − народний депутат восьми скликань, Віктор Пинзеник та Іван Кириленко − 

обиралися до складу Верховної Ради протягом семи скликань. 

https://www.longread.oporaua.org/starozhylyrady 

У цій статті не було враховано депутатів ІХ скликання, тому додаю уточнення: Кириленко 

І.Г. є народним депутатом восьми скликань (з 2-го по 9-те). 

 

https://slova.com.ua/word/ротатор
http://ukrlit.org/slovnyk/ротатор
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikiquote.org/wiki/Пол_Брегг
http://abetka.ukrlife.org/health.htm
https://www.jw.org/uk/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%97/
https://geogen-mir.livejournal.com/674939.html
https://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-biblical-numerology.html
https://www.longread.oporaua.org/starozhylyrady
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Юхим Леонідович Звягільський (20 лютого 1933) – український політичний та 

громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань 

(1990-2019), Герой України, виконувач обов’язків прем’єр-міністра України з вересня 1993 по 

липень 1994 року, кандидат технічних наук, професор. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Звягільський_Юхим_Леонідович 

Іван Григорович Кириленко (2 жовтня 1956) – український політик. Міністр аграрної 

політики України. Народний депутат України 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го та 9-го скликань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кириленко_Іван_Григорович 

https://www.chesno.org/politician/170/ 

 

Депутати-«довгожителі» – це Юхим Звягільський та Іван Кириленко. Вони перебували у 

парламенті вісім скликань підряд. Юхим Леонідович був єдиним депутатом усіх скликань до 

2019 року. Однак на цьогорічних виборах він не балотувався. Іван Кириленко почав депутатську 

кар’єру 1994 року з мажоритарного округу, а після того щоразу вигравав вибори у складі 

партійних списків. По 7 скликань у парламенті перебували Юлія Тимошенко, Віктор Пинзеник, 

Андрій Деркач, Олександр Абдуллін, Сергій Соболєв, Юлій Іоффе та Мустафа Джемілєв. Із них 

лише Віктор Пинзеник не буде в Раді дев’ятого скликання. 

https://www.liga.net/politics/articles/evolyutsiya-rady-ot-zvyagilskogo-do-dubinskogo-kak-

izmenilsya-nash-parlament-za-28-let 

 

40. Снайпером. 

  

      

Баранець звичайний 

Біологічна класифікація 

Домен: Еукаріоти (Euraryota) 

Царство: Тварини (Metazoa) 

Тип: Хордові (Chordata) 

Клас: Птахи (Aves) 

Ряд: Сивкоподібні (Charadriiformes) 

Родина: Баранцеві (Scolopacidae) 

Рід: Баранець (Gallinago) 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Звягільський_Юхим_Леонідович
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кириленко_Іван_Григорович
https://www.chesno.org/politician/170/
https://www.liga.net/politics/articles/evolyutsiya-rady-ot-zvyagilskogo-do-dubinskogo-kak-izmenilsya-nash-parlament-za-28-let
https://www.liga.net/politics/articles/evolyutsiya-rady-ot-zvyagilskogo-do-dubinskogo-kak-izmenilsya-nash-parlament-za-28-let
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_(%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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Баранець (Gallinago) – рід птаха родини баранцевих. Має 17 видів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Баранець_(птах) 

 

             Цікавий факт: слово «снайпер» походить із початку XIX століття від назви саме цього 

птаха, англійською snipe. Оскільки полювання на цю птицю було доволі складним, тих, кому це 

вдавалося, називали снайперами. Нажаль, в Україні баранець залишається мисливським птахом 

і на нього досі полюють, хоча він охороняється Бонською та Бернською конвенціями, а також 

Угодою AEWA. 

Слово «снайпер» походить від назви дрібної та швидкої пташки  – бекаса (англ. snipe). 

Оскільки полювання на цю птицю було доволі складним, тих, кому це вдавалося, називали 

снайперами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Снайпер 

 

 

Фото унікальної пташки – баранця звичайного, або бекаса  (лат. Gallinago gallinago), (англ. 

common snipe) опублікував на власній сторінці у Фейсбуці фотограф Максим Рудік. 

https://www.volyn24.com/news/128435-na-volyni-sfotografuvaly-ridkisnu-ptashku 

 

41.       Безмін. 

 

 БЕЗМІН, а, чол. Ручна важільна або пружинна вага; кантар. Тихон достав [дістав] хліб, 

покраяв на шматки і на безмені [безміні] порозважував (Квітка-Основ’яненко, II, 1956, 130); – 

Оце бігав до Калини Кавунової по безміна,  – швидко сказав учитель і вийняв з кишені старовинну 

мідну вагу (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 431). 

Словник української мови: в 11 томах. – Том 1, 1970. – Стор. 134. 

http://sum.in.ua/s/bezmin 

 

                                    
  

42. Помпон. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_(%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Баранець_(птах)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81
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/Снайпер
https://www.volyn24.com/news/128435-na-volyni-sfotografuvaly-ridkisnu-ptashku
http://sum.in.ua/p/1/134/2
http://sum.in.ua/s/bezmin


18 
 

В’язана шапка є надбанням цивілізації вже так давно, що майже неможливо прослідкувати 

початки її виникнення. З’явилася вона практично відразу ж після винайдення людством техніки 

в’язання. А от милий та дещо дитячий помпон, що зараз є майже невід’ємним атрибутом такої 

шапки, має досить серйозне минуле. У ХVIII-XIX століттях колір та форма помпонів на шапках 

свідчили про військовий чин його власника і рід військ, до яких він належить. Також помпон 

завжди був присутнім на шапках французьких моряків. Але ними він використовуюся у 

практичних цілях – захищав голову від ударів об низькі стелі корабельних приміщень. Пізніше 

помпон став елементом декору звичайного одягу: його прикріпляли навіть на взуття. Носити 

шапки з помпонами, як повсякденну річ почали у Великобританії кілька десятків років тому. 

 

 

http://tvoemisto.tv/news/vid_shapky_do_bereta_fotoistoriya_populyarnyh_golovnyh_uboriv

_67439.html 

«По поводу появления помпона на бескозырке существует красивая легенда. 9 августа 

1858 года на открытии Императорского моста в Бресте, во время посещения кораблей 

французской императрицей Евгенией, один из матросов ударился головой. Евгения отдала ему 

свой шёлковый платок, который окрасился кровью. В память об этом, якобы, французские 

моряки стали носить красные помпоны».  

https://kipmu.ru/pochemu-u-francuzskix-moryakov-beskozyrka-s-pomponom/ 

43. Денеб. 

 Лебідь (лат. Cygnus) – сузір’я  Північної півкулі  неба, розташоване в смузі Чумацького 

Шляху. Інші назви: грец. Κύκνος, араб. ةجالدلا – Курка, також іноді називають Північний Хрест, 

за аналогією з  Південний Хрест. Українська народна назва: Хрест. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Лебідь_(сузір%27я) 

Денеб (α Cyg / α Cygni / Альфа Лебедя) – найяскравіша зоря у сузір’ї Лебедя та одна з 

найяскравіших зір на нічному небі, із зоряною величиною +1,25m. Разом 

із Вегою та Альтаїром Денеб утворює астеризм «Літній трикутник», який добре видно у Північній 

півкулі літніми й осінніми ночами. Назва «Денеб» походить від арабського dheneb («хвіст»), з 

фрази الدلاذ بدج  .«eth>anab ad-dajājah, або «хвіст курки> ن

https://uk.wikipedia.org/wiki/Денеб 

 

http://tvoemisto.tv/news/vid_shapky_do_bereta_fotoistoriya_populyarnyh_golovnyh_uboriv_67439.html
http://tvoemisto.tv/news/vid_shapky_do_bereta_fotoistoriya_populyarnyh_golovnyh_uboriv_67439.html
https://kipmu.ru/pochemu-u-francuzskix-moryakov-beskozyrka-s-pomponom/
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%A1%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%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%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лебідь_(сузір%27я)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C_(%D1%81%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%80%27%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%97%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Денеб
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Лебідь (лат. Cygnus, Cyg) – сузір’я Північної півкулі зоряного неба. Найяскравіші зірки 

утворюють характерний хрестоподібний малюнок, астеризм Північний хрест, витягнутий вздовж 

Чумацького Шляху, що асоціювався у стародавніх людей з птахом, який летить. Вавілоняни 

називали сузір’я «лісовим птахом», араби – «куркою». Найяскравіші зірки сузір’я – Денеб, Садр, 

Гієнах. 

http://galinaokhotnik.ucoz.ru/index/lebid_cyg/0-98 

 

44.  Так. Ні. 

 Українському слову «так» відповідає у російській мові слово «да», а українському «ні» – 

російське «нет». 

45. Симон. 

 Симо́н Болі́вар (24 липня 1783, Каракас, Венесуела – 17 грудня 1830, Санта-

Марта, Колумбія) – лідер боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці. 

1799-1806 роки Симон Болівар провів у Європі, де перейнявся революційними ідеями. У 1805 

році в Римі, в присутності свого вчителя і друга 

Родрігеса, юний Болівар присягнувся звільнити свою 

батьківщину – Південну Америку від влади 

колонізаторів – іспанців.  

У 1819 році Болівар став президентом 

республіки Колумбія, куди увійшли Венесуела і Нова 

Гранада. У 1822 році був звільнений Еквадор, який 

приєднався до Колумбії. До 1824 року армія Болівара 

повністю звільнила Перу, а в 1825 році – Верхнє Перу, 

назване пізніше Болівією на 

честь Болівара. Болівар 

прагнув створити із звільнених територій єдина держава, що на деякий 

час йому вдалося. Однак, у 1830 році Велика Колумбія розпалася, після 

чого її президент пішов у відставку. 

http://calendate.com.ua/person/2392 

https://uk.wikiquote.org/wiki/Сімон_Болівар 

Си́мон Васи́льович Петлю́ра (10 [22] 

травня 1879, Полтава, Російська 

імперія – 25 травня 1926, Париж, Франція) – український державний, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://galinaokhotnik.ucoz.ru/index/lebid_cyg/0-98
https://uk.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://calendate.com.ua/person/2392
https://uk.wikiquote.org/wiki/Сімон_Болівар
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1879
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Організатор 

українських збройних сил. Член Генерального секретаріату Української Центральної Ради на 

посаді Генерального секретаря з військових справ (28 червня – 31 грудня 1917). Головний 

отаман військ Української Народної Республіки (УНР) (з листопада 1918). Голова Директорії 

УНР (9 травня 1919 – 10 листопада 1920). Борець за незалежність України у ХХ сторіччі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Петлюра_Симон_Васильович 

46. Е 175. 

 Золото (харчова добавка E 175) – елемент періодичної системи елементів Менделєєва з 

атомним номером 79. Це благородний метал жовтого кольору. Золото є самим інертним металом, 

який майже не руйнується під впливом навколишнього середовища. Харчова добавка E 175 може 

розчинитися лише в «царській горілці». Золото отримують природним способом (так як воно 

зустрічається в природі в самородному стані), і деякими хімічними способами, що стало можливо 

з розвитком сучасних технологій. У харчовій промисловості золото в якості харчової добавки E 

175 використовується вкрай рідко, і з застосуванням фантазії. Наприклад, недавно одна 

Швейцарська фірма випустила цукерки, загорнуті в їстівну оболонку, до складу, якої входить 

золото. А у Франції була випущена питна вода, до складу якої увійшло колоїдне золото, корисне 

для здоров’я. Вважається, що харчова добавка E 175 не заважає травленню, і навіть має 

гіпоалергенні властивості. Але не можна забувати, що деякі сполуки золота дуже токсичні і 

можуть накопичуватися в печінці, нирках, селезінці і тим самим привести до ряду захворювань: 

дерматитів, тромбоцитопенії і стоматитів. Харчова добавка E 175 використовується досить рідко 

і в малих кількостях в силу своєї високої вартості. Тому барвник E 175 можна віднести до 

добавок, безпечних для здоров’я людини, за умови дотримання рекомендованих концентрацій.  

https://uk.dobavkam.net/additives/e-175 

https://thegoodlife.ru/delicacy/4175-pischevaya-dobavka-e175-kulinarnoe-zoloto.html 

 

47. Сидячим. 

 Звісно, гумор ! 

 

48.  5. 

  Лежачий поліцейський  (англ. speed 

hump або англ. road hump) –елемент дорожнього 

обладнання, технічний засіб 

організації дорожнього 

руху; пристрій примусового зниження 

(обмеження) швидкості руху транспортних засобів, 

штучна нерівність (піднесення) на проїзній частині. 

Встановлюється, наприклад, біля шкіл, пішохідних переходів тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Штучна_дорожня_нерівність  

 Стандартна висота «лежачих поліцейських» – 5 см, повідомляють у «Дорекс – Безпека 

руху» – підприємстві, яке займається встановленням на дорогах України обмежувальних гумових 

смуг.      

https://gazeta.ua/articles/poltava-newspaper/_ob-lezhachih-policejskih-vodiyi-byut-

avto/182795 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%96_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D1%96_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.dobavkam.net/additives/e-175
https://thegoodlife.ru/delicacy/4175-pischevaya-dobavka-e175-kulinarnoe-zoloto.html
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%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%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%94_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%94_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%88%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/Штучна_дорожня_нерівність
https://gazeta.ua/articles/poltava-newspaper/_ob-lezhachih-policejskih-vodiyi-byut-avto/182795
https://gazeta.ua/articles/poltava-newspaper/_ob-lezhachih-policejskih-vodiyi-byut-avto/182795
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 «Лежачі поліцейські» можуть бути двох видів: монолітні з асфальтобетону та збірно-

розбірні з високоміцної гуми, полімерних матеріалів, стійких до механічних пошкоджень. 

Максимальна висота монолітного «поліцейського» не може перевищувати 0,07 м, а довжина 

залежить від дозволеної на конкретній ділянці дороги швидкості. Максимальна висота елементів 

збірно-розбірної конструкції знаходиться в діапазоні від 0,05 до 0,06 м включно. Довжина 

залежить від гранично допустимої швидкості. 

https://avtoz.net/poshkodiv-mashinu-cherez-lezhachogo-poli/ 

 

49. Розчинятися. 

 Процес розчинення кожної речовини у воді супроводжується або виділенням, або 

поглинанням тепла, внаслідок чого одержуваний розчин або нагрівається, або охолоджується.   

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Розчинність 

50.  Падолист. 

ПАДОЛИСТ, чол. 

1. род. у. Те саме, що листопад 1. Багряніють при 

дорозі клени, А у нас давно вже падолист (Любомир 

Дмитерко, Осінь.., 1959, 7); У більш дорослих дерев 

після падолисту крону проріджують (Вечірній Київ, 

18.X 1958, 3). 

2. род. у. Опале листя. Шаленів жовтневий вітер. Гнув долі стрункі берези, встеляв стежки і алеї 

парку падолистом (Натан Рибак, Помилка.., 1956, 294). 

3. род. а, заст. Назва місяця (листопада). День 1 падолиста 1848 року був хмарний і понурий  (Іван 

Франко, VI, 1951, 323); У падолисті вдарив мороз (Осип Маковей, Вибр., 1954, 302). 
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https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=падолист 

http://sum.in.ua/s/padolyst 

 

Шановний Валерію Михайловичу! 

Шановні члени оргкомітету! 

 Швидко збігли для мене ці дні у пошуках інформації. Щиро вдячний Вам за таку 

різнопланову (до речі, як завжди) тематику запитань, за те, що тримаєте в напрузі до останньої 

відповіді. І хоча не завжди завдання прості й однозначні, а відповіді правильні, проте мені дуже 

цікаво брати участь у заході «50 слів». Маю надію, що колись все ж буде 100-відсоткове 

«влучання»! Принаймні, я щоразу намагаюсь покращувати свій результат.         Моя родина знову 

ж таки вдячна Вам за цікаве дозвілля, за обговорення Ваших запитань, за радісне «Еврика»! 

 Тож до нових зустрічей! З нетерпінням чекаю відповідей та коментарів! 

З повагою та вдячністю,  

Саражинський Богдан 

https://avtoz.net/poshkodiv-mashinu-cherez-lezhachogo-poli/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Розчинність
http://sum.in.ua/s/lystopad
http://sum.in.ua/p/6/14/1
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://sum.in.ua/s/padolyst

