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Захід «50 слів», безсумнівно, надзвичайно пізнавальний, креативний, неординарний! Спасибі Вам 

особисто та всьому творчому колективу за те, що робите нас, учасників, допитливішими, розумнішими, 

цілеспрямованішими, організованішими, впевненішими! 

Зі щирою повагою та вдячністю, Саражинський Богдан і родина Саражинських 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Питання традиційно порадували. На деякі з них відповідь знала, інші ж змусили добряче помізкувати та 

вдосконалити навички пошуку інформації в інтернеті. І хоч не у всіх своїх відповідях я впевнена, але той факт, 

що я впоралася з усіма завданнями, надихає. З нетерпінням чекатиму результатів, але все ж таки й сам процес 

пошуку приніс величезне задоволення. Щиро вдячна Вам за всі позитивні емоції, за надану можливість 

саморозвитку. На все добре. 

З найкращими побажаннями, Оксана Лютик 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вікторія Бондарєва: «Спочатку здалося, що запитання не надто важкі, але виявилося, що як завжди, є 

міцні горішки. Традиційно з задоволенням працювала над їхнім «розгризанням».  

Дякую Вам за те, що даєте нам змогу поринути у вир самовдосконалення, цікавості та розвитку . 

Наснаги Вам, гарного настрою, будьте здорові та усміхнені!». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Це були неперевершені пошуки, бо такі творчі і неповторні виявилися завдання. Вони щодня 

притягували до інтернету, забуваючи про свята і втому… А радість від знайденої відповіді кличе до нових 

вершин. Вітаю з півстолітнім ювілеєм! Скільки учасників конкурсу за цей час стало мудрішими і сильнішими 

у власних справах, дякуючи наполегливості, яку ви прищепили цікавими завданнями, вашою творчою 

енергією, вашою підтримкою… Хай щастить творцям нових завдань у Новому 2020 р., міцного здоров’я, 

всіляких гараздів, творчої наснаги! 

З повагою, Валентина Єсіпова 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Добрий день, вельмишановні організатори конкурсу «50 слів».  

Ось і підійшов до завершення ювілейний 50-й захід. Це був чудовий, насичений та різноманітний місяць. 

Майже в кожному завданні ви згадували цю, можна вже сказати, магічну цифру – 50. Бо ювілей наступає через 

кожні п’ять заходів. Але такий ювілей лише через п’ятдесят. І я сподіваюся, що ми неодмінно зустрінемося у 

далекому 2032 році, у сотому заході «50 слів» всією цією п’ятдесятислівною родиною.  

А поки що, не забігаючи наперед, даю свої відповіді. Запитання були неперевершені. Поки знайшов 

відповіді, згадав і географію, і історію, навіть підтягнув свої знання з гри у шахи. Багато треба було попотіти 

та витратити часу. Але що вийшло, те вийшло.  

Тепер з нетерпінням буду чекати результатів та наступних заходів.  

З повагою, ваш Віктор Пономаренко!!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Наталка Єсипова: « ... хочу попросити Вас передати мої вітання Віктору Пономаренку, слова якого Ви 

розмістили перед питаннями. Я вражена, наскільки вони ідентичні моїм думкам! Погоджуюсь із кожним 

словом і знаком пунктуації, бажаю, щоб втілювалися в життя його Вам побажання!» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Щиро вітаю з ювілеєм всіх причетних до створення цього незвичайного та неординарного в наш час 

конкурсу. Бажаю щоденно гарного настрою, творчої наснаги, не спинятися на досягнутому. Подолаймо разом дні 

сірості, байдужості, одноманітності! 

Галина Пархоменко 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Дякую вам за цікаві питання! Моя обізнаність дійсно збільшилась навіть від роботи тільки з другим 

туром. Я тільки можу собі уявити, як складно було скласти такі запитання.  

З повагою, Ілля Шепель 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Юля: «Друга частина запитань, як на мене, була значно важчою за першу. Враховуючи післяноворічні 

свята і перший навчальний тиждень, коли таки важко «включитися», думала, що не впораюся… Але коли вже 

щось розпочинаєш, то потрібно завершувати. І я таки подужала. Дякую за цікаві запитання та урізноманітнення 

мого вільного часу!». 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« ... я не втомлююся дякувати Вам за питання, серед яких є і «еверести» (спробуй долізти до вірної 

відповіді власним розумом) і «маріанські западини» (знайти в океані інформації єдину і однозначну відповідь 

і допірнути до неї). Може, думка вийшла не дуже красиво висловлена, але часу бракує її відшліфовувати». 

Єсипова Наталія 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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УВАГА! Дуже важливо! 

1. Декілька днів ви працюєте з оприлюдненими нами відповідями/коментарями, 

порівнюєте їх зі своїми. І якщо є незгоди, то сповіщаєте про них. І якщо ваші побажання 

слушні (істотні), то ми намагаємося їх врахувати. 

2. Згідно з умовами заходу, на честь знаменного ювілею цього разу всі охочі 

отримають наші відзнаки безкоштовно (звісно, безкоштовно для вас, але не для нас). 

2а. Але нам матеріально вигідно виготовляти ти розсилати відзнаки за 50-й захід 

«50 слів» аж весною, після завершення 51-го заходу. Якщо ви згодні на таке, то щиро 

дякуємо за розуміння. Тоді в кінці квітня подасте заявку на це. 

2б. Якщо ж ці відзнаки за 50-й захід «50 слів» вам конче потрібні зараз, тобто в 

кінці січня, то сповістіть, за якою адресою їх надсилати. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Відповіді 1-го туру 50-х «50 слів» та деякі коментарі до них 
 

1. Харків. 
Один із варіантів: 50º00′21". 
Валентина: «... хоча різні джерела подають розбіжні координати: ГЕОГРАФІЧНІ 

КООРДИНАТИ ХАРКОВА (В ДУЖКАХ – В ГРАДУСАХ І ДЕСЯТКОВИХ ХВИЛИНАХ) 49°58`50" 
(49°58`84") північної широти. Джерело: https://proukrtravel.ru/rizne/5760-koordinati-

harkova.html. Широта: 49°58.8486′ с.ш 
https://dateandtime.info/ru/citycoordinates.php?id=706483. Координати 50°00′21″ пн. – 

Вікіпедія. 50°00′00′′. https://time-zone.pp.ua/uk/coordinates-43.html». 
Багато хто: «Найближчі: Житомир – 50°15′16″; Київ – 50°27′00″; Рівне – 

50°37′11″ ; Луцьк – 50°44′52″; Суми – 50°54′43″», а також іще декілька (Львів, 
Тернопіль, Хмельницький, Черкаси, Полтава), які мають широту трішки меншу за 50°. 

Вікторія: «Пам’ятник 50-й паралелі (див. фото) – 
оригінальний знак в Харкові, який символізує, що 

Харків є найбільшим містом на 50-й паралелі 
північної широти. У первісному вигляді пам’ятника 

було зазначено відстань від Харкова до Північного 
полюса в 3933 км, в той час як справжня відстань 
становить не менше 4440 км. Пам’ятний знак 

терміново виправили – 17 березня 2011 року напис 
«3933 км» просто вирізали. Ця неточність навіть 

перетворилася в завдання для обласної олімпіади з географії для школярів 9-х класів. 
Вони повинні були знайти помилку і визначити правильну відстань від свого рідного 

міста до Північного полюсу». 
 

2. Французькою.  

«Dieu et mon droit», що означає «Бог і моє право». Це 
пояснюється тим, що після нормандського завоювання Англії 

при королівському дворі та в аристократичних колах близько 
300 років французька там була основною мовою спілкування. 

Віктор: «Чому девіз французькою мовою? Справа в 
тому, що після завоювання Англії в 1066 році норманами і 

https://proukrtravel.ru/rizne/5760-koordinati-harkova.html
https://proukrtravel.ru/rizne/5760-koordinati-harkova.html
https://dateandtime.info/ru/citycoordinates.php?id=706483
https://time-zone.pp.ua/uk/coordinates-43.html
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поразки саксів, місцевої знаті Англії, в ужиток британського дворянства почала 
входити французька мова. 

В ті часи французька мова вважалася верхом вишуканості і аристократичності, а 
англійська вважалася мовою грубих, неосвічених саксів і простого народу. Говорити 
англійською мовою вважалося поганим тоном». 

Світлана: «Думаю, що якби було навпаки, то французи не терпіли б, а таки 
поміняли б девіз. Чи переклали б». 

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

https://all-interesting.fandom.com/ru/wiki/Великобритания:_Интересные_факты. 

https://id77.livejournal.com/99892.html 
https://zen.yandex.ru/media/koleso_ob/nacionalnoe-samobessoznanie-ili-chto-na-

gerbe-velikobritanii-delaiut-nadpisi-na-francuzskom-iazyke-5da5eeb31d656a00ad8f7181 

Про варіант відповіді «латиною». Сайт http://www.world-globe.ru/countries/united-

kingdom/arms/, і аналогічно – https://teacher-
bratsk.ru/velikobritanija/ та http://www.rodb-v.ru/news/obyavleniya/perekrestnyy-god-

kultury-velikobritanii-i-rossii-/ дійсно дослівно пише: «На гербе Великобритании есть 
фразы на латинском – «Бог и мое право» и «Позор тому, кто дурно об этом подумает». 

Але ця інформація про латину на гербі Великобританії (тобто мова тут не про 
шотландський варіант) неправильна. Хоча б: укладіть ТУ фразу в перекладник з 
умовою перекладу з латини – і воно видасть якесь «Дьє та ін пн Droit» (самі 

пересвідчіться). Перемкніть на переклад із французької – і воно чітко дає те, що треба. 
Тож цей факт ще й ще раз підтверджує те, до чого ми весь час постійно закликаємо 

вас: ду-у-уже бажано перевіряти будь-що хоча б у двох незалежних джерелах 
інформації. Щодо цього Валентина слушно зауважує: «Треба екологічну акцію 

провести на сторінках всесвітньої павутини». 
  

3. Одна. 

1. 
Шаховою нотацією: це клітинка b1. 

  

4. sch. 

Більше 1400 таких навчальних закладів (ну, за новими педагогічними віяннями 
невдовзі, максимум років через два, таке зміниться. Ви ж чули, що замість того, щоб 

удосконалювати навчальні програми, наближати їх до життєвих потреб, «верхи» зараз 
в основному опікуються... перейменуванням усіх шкіл або на ліцеї, або на гімназії ...). 

Інші варіанти (nvk; shk; znz; zoh тощо) відстають від цього буквосполучення в 5-

7-9-11 разів. 
 

5. Абстракціоніст. 
Перераховуємо 

згідно з українською 
Вікіпедією інші варіан-

ти відповідей, за які 
оргкомітет одностайно вирішив не давати ніяких балів: абстрактний імпресіонізм; 
абстрактний експресіонізм; геометрична абстракція; ташизм; систематизм; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Великої_Британії
https://all-interesting.fandom.com/ru/wiki/Великобритания:_Интересные_факты
https://id77.livejournal.com/99892.html
https://zen.yandex.ru/media/koleso_ob/nacionalnoe-samobessoznanie-ili-chto-na-gerbe-velikobritanii-delaiut-nadpisi-na-francuzskom-iazyke-5da5eeb31d656a00ad8f7181
https://zen.yandex.ru/media/koleso_ob/nacionalnoe-samobessoznanie-ili-chto-na-gerbe-velikobritanii-delaiut-nadpisi-na-francuzskom-iazyke-5da5eeb31d656a00ad8f7181
http://www.world-globe.ru/countries/united-kingdom/arms/
http://www.world-globe.ru/countries/united-kingdom/arms/
https://teacher-bratsk.ru/velikobritanija/
https://teacher-bratsk.ru/velikobritanija/
http://www.rodb-v.ru/news/obyavleniya/perekrestnyy-god-kultury-velikobritanii-i-rossii-/
http://www.rodb-v.ru/news/obyavleniya/perekrestnyy-god-kultury-velikobritanii-i-rossii-/
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супрематизм; конструктивізм; орфізм; неопластицизм; лучизм; кубізм; параметризм 
(а в російськії їх ще десь удвічі більше). А ще – модернізм; сюрреалізм; авангардизм... 

Аристарх: «Взагалі поняття абстракція (лат. abstractio — «відвернення, 
виведення»; введено Боецієм як переклад грецького терміна, використаного 
Аристотелем) – одна з найважливіших дій мислення, теоретичне узагальнення, а 

також метод наукового дослідження, який полягає у тому, що суб’єкт відокремлює 
(виводить) реальні необхідні загальні універсальні властивості чи ознаки об’єкта 

котрий вивчається, відволікається (відвертається) від інших несуттєвих властивостей 
об’єкта та не враховує його (об’єкта) неістотні сторони й особливості. Це дозволяє 

спрощувати картину явища, яке досліджується, і розглядати його у «чистому вигляді». 
Відповідно така дія, називається «абстрагування», «виведення» – «рівень 

узагальнення». Наслідок абстрагування – абстрактні судження, наприклад: колір, 
кривизна, агентивність, сфера емоційного, людська природа, добро, правдивість, 

послідовність, справедливість, краса, честь, гештальти, поняття тощо. Абстракція є 
основою для дій узагальнення й утворення понять». 

Аня: «Наприклад, ось цю картину «Бджоли» → 
сьогодні можна купити за ... 28320 грн. 

(https://kyiv.gallery/vitalii-hudko/kartyna-bdzholy-10118).  
Офіційна анотація: у живописі художника важливу 

роль відіграє елемент випадковості, що виникає під час 

нанесення на полотно різних фактур – щільних мазків, 
потертостей, бризків і потоків. Колірні і фактурні 

контрасти, динаміка мазків і гра ниткоподібних ліній створюють барвисту феєрію, 
яка покликана насичувати емоціями, підштовхувати уяву глядача до домислювання 

сюжету. Опис картини [єхидна репліка опонентів: а інакше і не второпаєш, що там 
намазюкано!]: літній день наповнений квітковими ароматами, яскравими фарбами 

та бджолиним дзижчанням». 
Вікторія: «Бурхливого протесту» не буде, але ось така відмінна від автора думка: 

«Що таке абстрактна картина? Це сила кольору, яка викликає емоційний відгук. 
Можна дивитися на картину і згадувати свої і тільки свої переживання, можна мріяти 

про невідомі країни, можна вдивлятися і знаходити в ній послання, але одному 
абстракція буде віддана – тому, що вона несе емоційну інформацію. І тому таке 
популярне абстрактне мистецтво». 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19676/print.php?n=41976 
  

6. Привоз. 
Одеса. 

Багато хто: «Найбільший 
продовольчий ринок України 

давно став однією з «візитних 
карток» Південної Пальміри. Він – притча во язицех одеситів і гостей міста, 
невичерпне джерело афоризмів, якими успішно користуються сатирики й гумористи. 

Тут зустрічалися представники різних національностей, що сприяло зміцненню 
міжнаціональної дружби й формуванню неповторного одеського духу. Заведено 

https://kyiv.gallery/vitalii-hudko/kartyna-bdzholy-10118
http://www.silskivisti.kiev.ua/19676/print.php?n=41976
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вважати, що саме на Привозі народилася унікальна одеська мова, яка складалася з 
різних діалектів. Саме тут повелося відповідати запитанням на запитання, «шокати»... 

Після революції 1917 року Привоз спробували перейменувати на Жовтневий 
ринок. Звичайно, ця назва абсолютно не підходила для такого колоритного базару й 
залишилася тільки на папері.   https://3varta.com.ua/odesa 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Привоз_(Одеса) 
 

7. Самоспалення. 
Руслана Лижичко. Її заява прозвучала 05.12.2013. 

До речі, після поїздки на Донбас Руслана провела 1 вересня 
2014 року прес-конференцію в УНІАН, основний меседж якої 

такий: «Війна штучно спровокована тими, хто стріляє, як це 
було на Майдані, у обидві сторони. Існує нечистоплотна гра, яку 
треба розкрити. Ми можемо домовитися й повинні перестати 

стріляти у своїх ...». 
Самоспалювання ‒ 0. Немає цього слова у словниках.  

Самогубство ‒ 0. Бо не виконана умова останнього речення запитання.  
Голодування ‒ 0,5. Бо, приміром, ось у цих трьох посиланнях: ... 

https://tsn.ua/video/video-novini/ruslana-lizhichko-razom-iz-odnodumcyami-
ogolosila-goloduvannya-na-maydani.html 

https://tsn.ua/glamur/spivachka-ruslana-ogolosila-goloduvannya-na-yevromaydani-
321961.html        http://7days-ua.com/news/ruslana-oholosyla-holoduvannya-na-majdani/ 

... ідеться, по-перше, про плани Руслани, які були не 6 років і пів місяця тому 
(див. запитання), а 6 років і майже місяць тому (25.11.2013). По-друге, вона 

«оговталася» в цьому не через місяць, як сказано в запитанні, а лише до європейського 
саміту, який повинен був відбутися через кілька днів після її виступу. І по-третє, слова 
«вчинити (прилюдне) ...», так нам здається, натякають на більш кардинальний вчинок, 

аніж «якесь там» кількаденне голодування. 
 

8. 500. 
Круго/навколосвітньою. 

Магеллан. 
Віктор: «20 вересня 1519 року почалася Перша навколосвітня подорож під 

керівництвом португальського мореплавця Фернана Магеллана. 
Ідея експедиції багато в чому була повторенням ідеї Колумба: досягти Сходу, 

тримаючи курс на Захід. 10 серпня 1519 року флот з  п’яти кораблів під командою 

Магеллана покинув Севілью і вирушив до міста Санлукар-де-Баррамеда, де він 
перебував ще протягом п’яти тижнів. Іспанська влада побоювалася португальського 

адмірала і робила все можливе, щоб подорож була скасована. Але 20 вересня 1519 
Магеллан нарешті вирушив у плавання із 270 членами екіпажу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Фернан_Магеллан». 
Вікторія: «Деякі джерела вказують дату початку експедиції 21 вересня 

(наприклад, http://korabley.net/news/neizvestnye_fakty_puteshestvija_magellana/2013-
09-20-1545)». 

Лєван також говорить приблизно це саме. 
  

https://3varta.com.ua/odesa
https://uk.wikipedia.org/wiki/Привоз_(Одеса)
https://tsn.ua/video/video-novini/ruslana-lizhichko-razom-iz-odnodumcyami-ogolosila-goloduvannya-na-maydani.html
https://tsn.ua/video/video-novini/ruslana-lizhichko-razom-iz-odnodumcyami-ogolosila-goloduvannya-na-maydani.html
https://tsn.ua/glamur/spivachka-ruslana-ogolosila-goloduvannya-na-yevromaydani-321961.html
https://tsn.ua/glamur/spivachka-ruslana-ogolosila-goloduvannya-na-yevromaydani-321961.html
http://7days-ua.com/news/ruslana-oholosyla-holoduvannya-na-majdani/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фернан_Магеллан
http://korabley.net/news/neizvestnye_fakty_puteshestvija_magellana/2013-09-20-1545)
http://korabley.net/news/neizvestnye_fakty_puteshestvija_magellana/2013-09-20-1545)
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9. Асенізації. 
В анаграмі слова-відповіді використаний такий шрифт, що дві букви І, які там 

стоять поряд, дехто помилково інтерпретував як букву П. 
Аристарх: «... Перший загін собак – кандидатів на польоти в космос – складався 

з дворових псів. Відбирали невеликих собак (кабіна ракети була розрахована на 

маленьку вагу). При цьому вони мали бути контактними. Згодом в «космічний загін» 
стали підбирати «дівчаток» (для них було простіше шити асенізаційний одяг) світлого 

забарвлення (щоб краще було видно на телевізійній картинці). Одяг був двох видів – 
фіксуючий і асенізаційний...». 

Щодо хибного здебільшого журналістського погляду, який побутує в безлічі 
джерел інформації, що самиці підходили для польотів більше, ніж кобельки, бо 

мовляв, вони при справлянні природних потреб не задирають лапки. Логічно 
подумайте та зрозумійте, що це не є аргументом. Єхидно хочемо побачити космічний 

корабель, де сті-і-ільки простору, що кобельки і не скуті одягом, і можуть вільно 
бігати приміщенням (у невагомості!) та задирати лапки там, де їм заманеться. А 

справа в тому, що видільні органи самиць розташовані компактніше.  

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

10. 50. 
Світлана: «Вінні-Пух та всі-всі-всі» Александра Мілна 

– один із найулюбленіших моїх творів і досі. Як і чудовий 
радянський мультсеріал (із голосом Євгена Леонова), який 

почав виходити 1969 року». 
Дехто зауважив: «Ту саму неповторну рису – коли 

руки і ноги Вінні працюють кожна сама по собі, не синхронно, ведмедик придбав 
завдяки ... технічній помилці. Але режисерові так сподобалася незграбність 
персонажа, що він вирішив нічого не виправляти. А ось смішний голос вийшов 

завдяки тому, що звук на плівці прискорили на 30 %».  
https://uk.wikipedia.org/wiki/Алан_Александр_Мілн. 

  

11. 50. 
  

12. Пам’ять. 
Запам’ятовування. 

Пам’ять людини здатна зберегти до 
90% із того, що людина робить, 50 % – що 

вона бачить, і 10 % із того, що вона чує. 
Аня: «У процесі навчання треба 

враховувати ось це: → » 
Богдан: «Люди по-різному ставляться 

до своєї пам’яті. Одні вважають, що їм з 
пам’яттю пощастило, інші – що не дуже, але 

і перші, і другі, як правило, хочуть 
запам’ятовувати більше. Особливо під час надходження обвального шквалу 
інформації. Дуже мало людей володіють усіма яскраво вираженими властивостями 

гарної пам’яті – це ті, які швидко запам’ятовують, в повному обсязі і міцно зберігають 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Білка_та_Стрілка
https://uk.wikipedia.org/wiki/Алан_Александр_Мілн
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інформацію, точно й у потрібний час відтворюють необхідну інформацію. У 
більшості людей більш-менш яскраво проявляються одні властивості пам’яті при 

недостатній функції інших. Вважається, що найбільш оптимальним є поєднання 
швидкого запам’ятовування і міцного збереження. Найменш прийнятним є поєднання 
повільного запам’ятовування і швидкого забування». 

https://gazeta.ua/ru/articles/people-newspaper/_kosa-vyderzhivaet-20-tonn-
gruza/462594 

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

https://www.drtmo.info/what-is-the-memory-of-man/ 
https://www.yugzone.ru/articles/1242 
 

13. Неправильно. 
Хибно. 

Помилково. 
(не очікуваний, але, заплющуючи очі на багатослівність, все ж підтриманий 

оргкомітетом →) Лише ті, які закінчуються шістьма нулями. 
Ольга: «Як гуморний варіант (при умовному закресленні в тексті – «а просто в 

голові») ‒ крейда швидко закінчується». 
 

14. Возняк. 

За Стів Возняк ‒ категоричне 0 (див. умови заходу). 
Через різні життєві обставини (здебільшого – за 

браком коштів) ВІН учився в багатьох навчальних 
закладах, але постійно кидав навчання. 

1 квітня 1976 року Джобс і Возняк заснували 
компанію Apple Computer Inc. (нині – Apple Inc.). 

Стів Возняк написав більшу частину програмного 
забезпечення, яке працювало на Apple. Він автор 

«просунутої» мови програмування Calvin, набору 
віртуальних інструкцій 16-бітного процесора, відомих як SWEET16, і комп’ютерної 

гри Breakout[en], яка спонукала додати звук. 
У 1985 році Стів покинув посаду віцепрезидента Apple і зараз займає в ній посаду 

консультанта з символічною зарплатою. 
1983 року Рональд Рейган вручив С.Возняку найвищу Національну нагороду 

США за прогресивні наукові досягнення. 1985 року він же вручив Стіву національну 

медаль технологій. 1997 року його призначили членом Музею комп’ютерної історії в 
Сан-Хосе. У вересні 2000 року Стів Возняк увійшов до Національної зали слави 

винахідників. 
2018 року Возняк захопився технологією блокчейн і почав роботу над 

інвестиційною блокчейн-платформою Equi. 
У Стівена було кілька псевдонімів, а саме: «The Woz», «Wizard of Woz» і «iWoz» 

(каламбур; гра слів з iBook’ом та іншими продуктами фірми Apple). «WoZ» 
(скорочення від «Wheels of Zeus») – це ще й ім’я компанії, яку заснував Стівен. Він 

також створив початковий прототип класичної гри Breakout для Atari за 4 дні.  

https://gazeta.ua/ru/articles/people-newspaper/_kosa-vyderzhivaet-20-tonn-gruza/462594
https://gazeta.ua/ru/articles/people-newspaper/_kosa-vyderzhivaet-20-tonn-gruza/462594
http://www.silver.ru/programms/kstati/vipyski-programmi/materials-Kstatifaktdnyachelovecheskiyvolos/
http://www.silver.ru/programms/kstati/vipyski-programmi/materials-Kstatifaktdnyachelovecheskiyvolos/
https://www.drtmo.info/what-is-the-memory-of-man/
https://www.yugzone.ru/articles/1242
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Calvin&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Breakout_(%D0%B3%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Breakout_(%D0%B3%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=IBook&action=edit&redlink=1
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Відомий своїм характером інтроверта, його дратує власна популярність. В Apple 
Computer його називали також «Інший Стів» (відоміший Стів – це Стів Джобс (Steven 

Jobs). Ще Стіва звали «Воз» для того, щоб відрізняти Джобса і Возняка, тому що в них 
були подібні імена (Джобса звали Steven, а Возняка – Stephen), які англійською 
звучать однаково. 

Стів Возняк активно займається доброчинністю. Зокрема підтримує молоді 
таланти та допомагає знедоленим. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0
%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA 

https://ru.espreso.tv/article/2017/12/11/kak_sozdavalsya_pervyy_kompyuter_ot_appl
e_otryvok_yz_knygy_styva_voznyaka 

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

15. 50. Бо: 

 
  

16. ЦРБ (Центральна районна бібліотека). 
ЦДБ (Центральна дитяча бібліотека). 

За дві відповіді – 1,3. 

При пошуку неграмотні «хворі» (☺) люди вводять неправильне для них 

ЦРБ/ЦДБ (а не те, що потрібне їм та правильне для них: ЦРЛ/ЦДЛ), маючи собі на 

думці десь таке недолуге: «Центральна Районна (Дитяча) Больніца». 
На жаль, за логічне ЦМБ (Центральна міська бібліотека) – 0. Бо в цьому випадку 

немає російського аналогу абревіатури. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Централізована_бібліотечна_система 

  

17. Бурдж-Халіфа. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0

%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0 

Деякі учасники пишуть десь 

таке: «Після того, як в Об’єднані 
Арабські Емірати бурхливою річкою 

ринули нафтодолари, що дозволило 
країні всього за кілька років стати 
однією з найбагатших у світі, у 

чиновників, втім, як і у пересічних 
місцевих жителів, з’явилася 

непереборний потяг до розкоші. 
В ОАЕ має бути все найкраще, найкрасивіше і найбільше. Префікс «най» став 

своєрідним девізом для всіх семи Еміратів, що входять у федеративну державу. 
Підтвердженням вищесказаного можна вважати величний хмарочос «Бурдж Халіфа», 

побудований усього за шість років, який побив величезну кількість світових рекордів. 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0
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При проектуванні були враховані особливості людського організму, тому 
комфорт, який відчуваєш тут, важко описати словами. Більше того, повітря тут 

наповнене ароматом, який також був розроблений спеціально для цього хмарочоса. 
Цікаво знати! Під час сильного вітру вежа Бурдж-Халіфа відхиляється на 

декілька метрів, але ризики руйнування при цьому практично дорівнюють нулю.  

Як же чистять і миють 26 000 скляних панелей, які завжди мають ідеальний 
вигляд? За це відповідають 12 машин, які важать близько 13 тонн кожна і які 

рухаються вздовж спеціальних рейок на зовнішній стороні будівлі.  
... Приходиш до усвідомлення двох істин: сучасні технології дозволяють зробити 

немислиме, а гроші все ж здатні творити чудеса».  
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бурдж_Халіфа  

https://tsn.ua/svit/u-dubayi-vidkrili-naibilshii-hmarochos-v-sviti.html 
https://tsn.ua/svit/u-dubayi-zakinchili-budivnitstvo-naibilshoyi-

budivli-na-planeti.html 
  

18. Брюки. Штани. 

У М.С.Хрущова були широчезні брюки. Михайло: «Це був 
перший в світі торговий автомат, обладнаний нехай 

примітивним, але фотоелементом, який реагував на світло: жінка 
в спідниці світло загороджувала більше, ніж чоловік у брюках».  

За уточнення того, що М.С.Хрущов у той час був не 
Генеральним секретарем КПРС, а лише Першим ‒ додаткові 0,3. 

А чому так «щедро» щодо 0,3 бала? Бо, приміром, один учасник написав тут: 
«Орден Леніна, який був на грудях [такого-то партійного діяча]. Тому, мабуть автомат 

сприймав цей сильно виблискуючий орден як жіночу прикрасу». Висновок: наша 
неточність завадила декому написати та обґрунтувати правильну відповідь. 

http://www.slk.kh.ua/news/khronograf/shtani-nashoyi-molodosti.html. 

https://www.maximonline.ru/style/dresscode/_article/pants-history/. 
Валентина слушно додає: «Хоча переговори пройшли практично без змін щодо 

роззброєння, торгових відносин, зате пропаганда по обидві сторони океану сприяла 
зниженню напруги між супердержавами, а в Радянському Союзі вперше з’явились 

камери схову, автомати з газировкою, їдальні самообслуговування, навіть сосиски у 
тісті і котлети в булочці».  

  

19. 50. 
Головний ключ до відповіді ‒ у словах: «вартість 

усіх цукерок першого ґатунку дорівнювала загальній 
вартості цукерок другого ґатунку». Тобто ті й ті 

коштували по 1200 : 2 = 600 грн. 
Це означає, що цукерок першого ґатунку було 600 : 

30 = 20 кг, другого ‒ 600 : 20 = 30 кг. Усіх цукерок – 20 + 
30 = 50 кг. 25 грн. х 50 кг = 1250 грн. 1250 - 1200 = 50. 

Ольга (з гумором): «Так, без системи рівнянь, 
важкувато! … Задача мінімум для V класу». А ми додаємо: а ще один закид цій задачі 

той, що вона ну ду-у-уже штучна, відірвана від життя. А цим недоліком грішить 

https://tsn.ua/svit/u-dubayi-vidkrili-naibilshii-hmarochos-v-sviti.html
https://tsn.ua/svit/u-dubayi-zakinchili-budivnitstvo-naibilshoyi-budivli-na-planeti.html
https://tsn.ua/svit/u-dubayi-zakinchili-budivnitstvo-naibilshoyi-budivli-na-planeti.html
http://www.slk.kh.ua/news/khronograf/shtani-nashoyi-molodosti.html
https://www.maximonline.ru/style/dresscode/_article/pants-history/
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достеменно не знаємо який відсоток усіх шкільних математичних завдань (згадайте 
хоча б шкільні задачі про труби, якими наповнюється міфічний басейн; задачі на 

швидкості/рух; про якусь там відсоткову продуктивність праці...). І якщо тут навмання 
назвемо число 99 %, то боїмося, що будемо недалекими від істини. 
  

20. Блендер. 
М’ясорубку. 

За вставні щелепи (зубні протези, вініри тощо подібне за ідеєю) ‒ 0 (з 
незначною кількісною перевагою в цьому питанні одних членів оргкомітету над 

іншими). А скажімо, Наталка каже, що ці варіанти не тягнуть на веселий смайлик.  
  

21. СТРУМОК. 

ПІДБІЛ. 
За вказівку, що підбіл також не є 

відповіддю 41-го заходу, згідно з умовами 
нараховувалися додаткові 0,3 бала. 

Слова-відповіді: Туш, Куди, Вивіска, 
Тернопіль, Патон, Манґан, Землетрус, 

Відень, Касперський, Миро, Емотикон, 
Квест, Юань, Дрейк, Сміття, Баррі, Ручка, 
Студент, Польща, Черновецький, Дюна, 

Шанхай, Три, Комітет, Калнишевський, 
Сміх, Субітка, Лінь, Паління, Узбеки, Леттерман. 

Врахуйте, що кольорова заливка в деяких місцях таблиці, яку надіслав один 
учасник і яку ми використали тут, є неточною (наприклад, у верхньому лівому кутку 

див. слова Відень та юань). 
  

22. 50. 
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/telefonogramma.html. 
https://studopedia.com.ua/1_187967_telefonograma.html. 

https://stud.com.ua/45566/dokumentoznavstvo/telefonogrami. 
  

23. Манх(-ґ; -г)еттен. 
Це – про місто Нью-Йорк. 

Галина: «Манге́ттен, також Манхе́ттен (англ. 
Manhattan, заст. Мангаттан) – один із п’яти міських 

округів (боро) у місті Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, у 
США. Найбільшою частиною Мангеттена є сам острів 
Мангеттен; проте до складу округу входять кілька 

менших островів і частина материка поряд із Бронксом.  
Сама назва Мангеттен походить від слова Манна-гата (Manna-hata – «горбистий 

острів») мовою індіанців-ленапе (яку ще називають мовою «унамі» – одна з двох 
делаварських мов)». 

Вікторія: «До 1951 року в радянській Україні, в Донецькій області, жили 
справжні переселенці-нью-йоркці. І їхнє селище було названо на честь найбільшого 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/telefonogramma.html
https://studopedia.com.ua/1_187967_telefonograma.html
https://stud.com.ua/45566/dokumentoznavstvo/telefonogrami


11 
 

американського міста. І лише холодна війна 
зруйнувала це ім’я – указом Верховної Ради 

УРСР населений пункт перейменували в 
Новгородське. 

Вражаючою була самоорганізація 

українських нью-йоркців і їхні благодійні 
традиції. Більшість житлових будівель були 

власністю всієї громади селища. У перші 
десятиліття меноніти побудували 412 казенних 

будинків. Вони призначалися для запрошених фахівців – інженерів, учителів, лікарів.  
На всю округу славилася аптека братів Олів’є. Вона являла собою справжню 

лабораторію, у якій, крім фармацевтів, працювали медики, які виїжджали на виклики 
до хворих у віддалені села. У власників аптеки був список категорій пацієнтів, які 

отримували ліки за пільговими цінами або взагалі безкоштовно.  

Знаковою фігурою для Нью-Йорка був підприємець Нібур. У 1889 році він 

запустив завод сільгосптехніки. Устаткування для підприємства закуповували в 
Європі і США. На ньому працювали 2 тис. робочих. Жатки і плуги розходилися по 

всій імперії. У 1910-х роках завод давав 3,5 млн. руб. чистого річного прибутку». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новгородське_(смт) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Нью-Йорк     https://uk.wikipedia.org/wiki/Мангеттен 

Валентина: «Знайшла ще таке: згадане в запитанні село домагається повернення 
собі історичної назви «Нью-Йорк». Наведу мовою оригіналу ту інформацію: «Сайт 

«Этнографический Донбасс» пишет, что название своего «американского старшего 
брата» поселение немцев в Донецкой области получило не случайно. По одной из 

версий, один из владельцев первого предприятия в городе – паровой мельницы – 
Унгер совершил путешествие в США. В то время там был промышленный и 

экономический подъем. Находясь в полном восторге от увиденного, Унгер вернулся 
к себе, в немецкую колонию меннонитов в Донецкой области, в небольшой поселок, 

где проживало всего до 100 рабочих. Официального названия у поселка не было. И 
Унгер вынес предложение назвать немецкое поселение Нью-Йорком. 

И вот сейчас в поселке прошли общественные слушания, на которых было 
принято обращение к Верховной Раде с просьбой о возвращении селу исторического 
названия. Решение селян поддержал и поселковый совет. 17 октября инициативу 

жителей поддержал и глава Донецкой облгосадминистрации». 
Аня: «9 грудня 2016 року на сайті ВР було зареєстровано законопроект № 5517 

про перейменування селища міського типу Новгородське в Нью-Йорк». 
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/577999/. 

Світлана – практично в тему: «Було село Париж на Одещині. Так само засноване 
німцями. Зараз має назву Веселий Кут (у минулому – Село № 10, Алекзюсверт, до 

14.11.1945 – Париж). А на Челябінщині в РФ і досі є село Париж». 
  

24. Біблія. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB 

Одна з активних учасниць: «Її популярність – це те, що мене безмежно засмучує. 

Християнство успішно веде цей світ до загибелі». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Нью-Йорк
https://uk.wikipedia.org/wiki/Мангеттен
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/577999/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB
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Ще одна учасниця пише: «Біблія містить 2800 власних імен.  
Станом на 2013 рік надруковано більше шести мільярдів примірників Біблії або 

її окремих книг. Ця кількість більш ніж у шість разів перевищує загальний тираж 
другої за поширеністю книги – цитатника Мао Цзедуна, що становить близько 900 
мільйонів копій. 

Американська традиція клястися на Біблії суперечить текстові Святого Письма.  

Англійське видання Святого Письма в 631 році практично все знищене через 

прикру помилку: в 10 заповідях «втратили» слово «не» і вийшло «перелюбствуй». 
Унікальні екземпляри цього видання можна знайти тільки в приватних колекціях».  

Валентина та ще дехто багато в чому вторять останньому абзацу: «У Біблії, 
надрукованій Робертом Бейкером у 17-му столітті, помилково сьома заповідь була 

записана як: «чини перелюб». Згідно з Reader’s Digest, жахливу помилку виявили 
лише після продажу тисячі копій. Сьогодні залишилося всього дев’ять примірників 

цього видання, яке відоме під назвою «Біблія грішника».  
Валентина: «У всій Біблії згадані 125 тварин. На жаль для любителів кішок, 

собака згадана близько 42 разів, однак немає жодної згадки про кішку.  

https://dyvensvit.org/top/1022466/». 
  

25. Слово-«рекордсмен»: РЕВІЗІЇ (10,2). 
На жаль, ми (оргкомітет) при формулюванні цього завдання припустилися 

відразу декількох ляпів. 1. Що таке «український іменник»? Багато учасників 
небезпідставно «сіпалися», що саме малося на увазі: мо’, це іменник, який є лише в 

українській мові, тобто – це слово, яке не запозичене з іншої мови? 2. Дефініцією ми 
не відсікли, приміром, ні множину (тобто чи можна її писати відповіддю, якщо є і 

один, і інший варіанти), ні власні назви. Обіцяємо врахувати це в майбутньому (а 
бажаємо це завдання зробити постійним. Адже нам дуже легко варіювати його: і щодо 
кількості букв, і щодо «менше місця – більше місця», і щодо обмеження на 

використання певних букв, скажімо: не більше однієї «І» або «всі букви різні»).  
Окрема персональна пошана – Миколі Матвійовичу за знайдену ним онлайн-

школу з назвою Ізібізі (8,8). Але він, щиро дякуємо йому, погодився не наполягати на 
цьому слові. Бо, наскільки розуміємо, під цим словом немає слова-першооснови. З 

таким само успіхом можна було придумати фірму з назвою, скажімо, «ІЇіЇіЇі». ☺ 

А щодо зарахування/не зарахування множини чи (та) власних назв, то так само, 
як і в № 20, оргкомітет «розколовся» на два непримиренні табори та сильно «чубився». 
 
 

26. Середа. 

Тричі: січень, квітень, липень. 
 

27. с2. 

На жаль, для декого і мудрі шахи, і зокрема 
ШАХОВА нотація настільки недосяжні, як і зірки на небі. 

Щодо відповіді дуже багатьох у вигляді 2с. З п’яти 
членів оргкомітету чотири категорично запропонували 

ставити за таке 0. І хоча цей один оргкомітетівський 
«відщепенець» пропонував оцінити таку відповідь хоча б у 0,5 з аргументом, що такі 

4 
    

3 
    

2 
    

1     
 a b c d 

 

https://dyvensvit.org/top/1022466/
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учасники ПРАВИЛЬНО ВИКОНАЛИ першу та найважчу частину запитання, і трішки 
схибили лише на самому фініші, але у нас заведена демократія. Плак-плак-плак. 

Найліпше починати проставляння чисел «із кінця». Один із можливих ходів 
думок може бути таким: 

найбільша відстань між кружальцями ‒ це від лівої верхньої клітинки до правої 

нижньої. Тож дев’ятка й десятка будуть гарантовано в цих клітинках – а4 та d1. Але 
де буде, скажімо, десятка ‒ там чи там? Якщо в d1, то тоді через декілька стрибків ви 

швидко переконаєтеся, що то ‒ тупиковий шлях. Бо не доскочите до кінця ніяк.  

Отже, десятка ‒ в а4, а дев’ятка ‒ в d1. 

Тоді (останнє утруднення) – визначення місця для вісімки. Легко зрозуміти, що 
таких клітинок ‒ лише дві: або а3, або b4. Шляхом спроб переконуємося, що b4 не 

підходить: бо далі ланцюжок усе менших і менших відстаней швидко урветься.  

Тож вісімка ‒ в а3. 

Тоді сімка ‒ в d2 ... ‒ і далі вже все легше й легше дійти до одиниці.  
 

28. 200. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_Антарктики 
https://www.jnsm.com.ua/h/0128P/ 

https://subject.com.ua/geographic/choose/77.html 
Хоча, як пишуть зокрема Аристарх та Юлія, значна частина вчених та 

дослідників вказує й на ось таке: «...дослідження та дані експедиції британців 
Брансфілда та Сміта ставлять під сумнів це твердження. 28 січня (16 січня за «старим 

стилем») 1820 року шлюп «Восток» під командуванням Беллінсгаузена досягнув 
69°25' південної широти та 2°10' західної довготи. Як зафіксував у цей день капітан 

Беллінсгаузен у своєму звіті про експедицію: «…встрѣтили льды; которые 
представились намъ сквозь шедшій тогда снѣгъ, въ видѣ бѣлыхъ облаковъ». 
Відповідно до вказаних у звіті координат, шлюпи «Восток» та «Мирний» у той день 

перебували на відстані 20 миль від материка. У рапорті від 21 квітня 1820 року до 
морського міністра російської імперії Беллінсгаузен написав: «…признаковъ большой 

южной земли нигдѣ имъ не встрѣчено, хотя плаваніе его происходило по большей 
части за полярнымъ кругомъ, если же таковая земля и существуетъ, то должна быть 

во льдахъ, покрыта ими и опознать оной нѣтъ возможности». У звіті з експедиції 
Беллінсгаузена, виданому 1831 року, відсутні згадки, що учасники експедиції 

відкрили материкові землі, але вже у другому виданні 1949 року Антарктида 
згадується у передмові до звіту декілька десятків разів». 
 

29. 50. 
Фраза «п’ятдесят на п’ятдесят» виражає баланс чого-небудь: однаковий розподіл 

обов’язків між партнерами, рівність шансів, однакові частини тощо. 
 

30. Ложка.  
Черпак. 

Ківш(-ик). 
Ополоник. 
Жменя. 

Пригорща. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_Антарктики
https://www.jnsm.com.ua/h/0128P/
https://subject.com.ua/geographic/choose/77.html
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... 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скоростная_съёмка. 

http://myplanet.com.ua/?p=11106.  
http://cikavi-faktu.pp.ua/1357-yak-naspravd-sobaki-pyut-vodu-upovlnena-

zyomka.html. 

https://naked-science.ru/article/media/uchenye-obyasnili-pochemu-soba. 
nimalworld.com.ua/news/Kak-pjut-vodu-koshki-i-sobaki. 

https://pikabu.ru/story/kak_sobaki_lakayut_vodu_1866175. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5af4602ad7bf213d532f7783/kak-sobaka-pet-vodu-

5bdcb40194c14900aa528b53. 
https://moya-

planeta.ru/news/view/uchenye_vyyasnili_pochemu_sobaki_tak_pjut_17545. 
Але не, скажімо, трубочка! 

Багато хто: «Цікаво, що ківшик утворюється під язиком, а не над ним».  
А Богдан, Анатолій та ще дехто зауважують, що в ЗМІ дехто пише ось таке, 

не знаємо чи наукове, чи псевдонаукове: «Чим відрізняється механізм хлебтання 

води у кішок і собак? У процесі хлебтання кішки не занурюють язик в воду, а, 

злегка торкнувшись зігнутим кінчиком поверхні, тут же втягують його назад вгору. 

При цьому утворюється стовпчик рідини завдяки найтоншому балансу гравітації, 

яка тягне воду вниз, і сили інерції, яка змушує воду продовжувати рух вгору. 

Схожий механізм хлебтання використовують собаки – хоча спостерігачеві може 

здатися, що собака зачерпує рідину язиком, складеним в лопатку, рентгенівський 

аналіз показав, що всередині рота ця «лопатка» розгортається, а створюваний 

собакою водяний стовпчик аналогічний котячому». Тож бачимо, що й тут не все 

так просто. І що при бажанні можна «закаламутити» практично будь-що. І не лише 

щодо язиків, а й щодо мов, і в, скажімо, суспільстві, зокрема в політиці.  

https://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/cikavi-fakti-pro-fiziku/ 

https://life.pravda.com.ua/society/2010/11/12/65125/ 
Наталка: «Була думка понаписувати назви цих синонімів у різних народів. Але 

в питанні йшлося про лояльне оцінювання і будь-які терміни, тому вирішила цього 

не робити». Щиро дякуємо їй за поблажливість до навантаження оргкомітету. ☺. 

А двоє учасників ввели нас майже в ступор відповідями (ми не збагнули, чи 
жартівливими чи серйозними): "еліптичний параболоїд" та "спіраль Архімеда".  
 

31. Однодумців. 

http://tut-cikavo.com/suspilstvo/tsytaty-ta-aforyzmy/236-aforizmi 
https://provseua.com/post/aforizmi-i-tsitati-mudrih-ludei-1563998923.html 

 

32. 23 (21 + 0,5 ∙ 4). Бо: 
Горизонталь: 5. Іпр*. 6. Так. 8. Арик. 10. Сон. 11. Об. 12. Вісім. 13. Спів. 14. 

США. 15. Пі (0,5 відповіді, бо: пі ↔ ні з № 44). 16. Ікт. 17. Один. 18. Снайпер. 20. 
ІСУ. 21. Як (0,5 відповіді, бо: як ↔ к із № 24). 24. Єлисаветград. 27. Ура. 

* – місце першого в історії застосування хімічної зброї. Інші його назви – Іпер, Іперн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://myplanet.com.ua/?p=11106
http://cikavi-faktu.pp.ua/1357-yak-naspravd-sobaki-pyut-vodu-upovlnena-zyomka.html
http://cikavi-faktu.pp.ua/1357-yak-naspravd-sobaki-pyut-vodu-upovlnena-zyomka.html
https://moyaosvita.com.ua/vidpovidi/cikavi-fakti-pro-fiziku/
https://life.pravda.com.ua/society/2010/11/12/65125/
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Вертикаль: 1. Сян. 2. Церква. 3. Ера (0,5 відповіді, бо: ера ↔ ура з № 22). 4. 
Два. 6. Тисяча. 7. Кома. 9. Рапід. 13. Спорт. 18. Суми. 19. Пеле. 22. Лавр. 23. Храм. 

25. Туб. 26. Гра (0,5 відповіді, бо: гра ↔ ура з № 22). 28. Сет. 
Чайнворд-1. . Парсек. . Курка. . Апокопа. . Апартеїд. . Дурниці. . 

Інстинкт. . Трамвай. . Йоржик. . Котляревський. . Йосип. 

Чайнворд-2. . Янеп. . Підгузок. . Ковінька. . Аденома. . Абсурд. . 
Дощ. . Щур. . Рєпін. . Нісенітниця. 

Багато хто писав: «... як правильно врахувати відповіді «два», «один», «вісім», 
«тисяча»? Після деяких роздумів порахували їх як різні відповіді, що 

повторювалися». Відповідаємо: ви щось надто глибоко «копнули», «поставили все 

з ніг на голову. (☺). Нам так здається, що ваш підхід був би правильним, якби 

завдання полягало в такому, дещо протилежному: «... порахуйте і напишіть, скільки 

відповідей на запитання 49-го конкурсу є відповідями на кросворд». 
 

33. 50. 

Бо це – ювілейний, 50-й захід «50 слів». 
 

34. 4. 
За вказівку того, що в умові є слово «максимум», яке багатьох збивало з 

пантелику, ‒ додаткові 0,3 бала. 
У цій діаграмі є лише два варіанти: а) 1. ... а5 2. d8 c3 3. b4 с:а5 4. b6 а:с7 5. d:а5. 

б) 1. ... h4 2. d8 е1 3. g3 е:h4 4. g5 h:f6 5. d: h4. 
Спосіб Монтеро. Або трикутник Петрова. 

Приміром:   http://www.gambiter.ru/checkers/item/63-treugolnik-petrova.html 
https://sites.google.com/site/russkiesaskiigra/home/treugolnik-petrova 

Багато хто чомусь не звернув уваги на те, що тут подане вже конкретне 
розташування і ніяк не йде мова про довільну позицію «три проти однієї», у якій 
дійсно спрацювала б вставка з деяких російськомовних джерел інформації: «Если 

дамка противника в русских шашках находится не на большой дороге, то тремя 
дамками она всегда ловится. Причем, из самого неудобного положения для этого 

понадобится не более 13 ходов». 
Більше того, ми застерігали: не користуйтеся російською Вікіпедією, де йдеться 

не про те, про що ми запитували. 
Анатолій: «Супротивник, переконавшись що гравець вміє будувати трикутник 

Петрова, зазвичай, здається, не чекаючи фіналу. Серед шашкістів вважається 
ганебним догравати до фіналу в такій ситуації. Щоб провчити впертого супротивника, 

який не хоче здаватися, більш ефектним вважається виграти таке закінчення не 
трикутником Петрова, а «штиком (крюком) Гоняєва». Ця комбінація  менш відома, 

але коротша в побудові від трикутника і дає потужний повчальний ефект».  
Галина та Ліза вказують на такий нюанс, про який і автор запитання не знав: «...не 

слід забувати, що коли на великій дорозі знаходиться одинока дамка, на намагання її 

спіймати сильнішою стороною (три дамки) дається лише 5 ходів».  
 

35. Сільські. 
«Сільські вісті». 

http://www.gambiter.ru/checkers/item/63-treugolnik-petrova.html
https://sites.google.com/site/russkiesaskiigra/home/treugolnik-petrova
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Найбільше так би мовити претензій учасників було щодо тиражу газети. 
Даремно. Ви брали застарілі дані, приміром, за 2018 рік. А ми писали те, що дає ця 

газета в своїй офіційній щономерній смузі. 
І ‒ трішки в тему передостаннього абзацу запитання: якийсь Юрій нагадує/пише 

щодо історії однієї курйозної публікації, яка мала місце на сторінках газети 

«Радянська Україна» 1965 року: 
«Ця щоденна газета була центральним друкованим органом ЦК КПУ. Усе, що 

друкувалось у ті часи на сторінках партійної преси, проходило жорстку цензуру. 
Найменший «ляп», допущений із вини коректорів, був приводом для серйозних 

партійних «розбором» із оголошенням, як мінімум, догани співробітникам редакції, 
як це сталося в Тернополі, коли в обласній партійній газеті «Вільне життя» замість 

«знищувати гризунів» надрукували «знищувати грузинів». У сталінські часи доганою 
б не обмежились. 

Але проти «Радянської України» було вчинено справжню диверсію, за яку 
поплатився посадою, а можливо, і чимось більшим відповідальний редактор газети 

Ю.Заруба. Подальша його доля мені невідома. Із бібліотек було вилучено всі числа 
газети за 14 березня. Проте, все по порядку.  

До редакції «Радянської України» надійшов лист із далекої капіталістичної 
Канади. Автор листа Петро Собків просив надрукувати свого вірша в радянській 
газеті, щоб присоромити скептиків, які відмовляли його від такого вчинку. Мовляв, 

«вірша не вмістить радянська газета, бо в ньому згадується слово «Україна».  
У коротенькій редакторській анотації вірш визнано «не зовсім досконалим із 

точки зору літературної майстерності». Але таким, що «має іншу – не меншу – 
громадянську цінність». І далі за текстом: «Мерзенна купка українських буржуазних 

націоналістів, що отаборилась за океаном, воліла б довести, ніби тих, хто живе зараз 
далеко від рідної країни, віддаляє від неї не тільки вир океану, а й прірва незгод і 

ненависті, недовір’я і неприйняття. Це далеко не так. Усім добре відомо, що 
переважна більшість українців за океаном у своїх думках і серцях – почас із тугою, а 

почас зі сподіванням – несуть образ дорогого їх серцеві краю, що вони з радістю й 
надією стежать за зростанням і успіхами Радянської України, незмінно лишаючись 

нашими щирими прихильниками і друзями, і що ніяким брехням не під силу здолати 
силу цих почуттів. Саме про це свідчить також і лист та вірш Петра Собківа – цей 
переконливий і хвилюючий документ, що нижче ми його друкуємо». Далі редакція 

вміщує вірш під назвою «Дума канадського українця»: 
Нема в Канаді соловейка, 

Ані зозуля не кує – 

Минають роки, а серденько 

Од болю крається моє. 
Свобода є лиш на папері, 

Калитка тут – і бог і цар, 
Акули жадні – мільйонери 

Людей трактують, як товар. 
І з думи-думки ти не сходиш, 

Вкраїно, раю наш земний, – 

Люблю тебе і всі народи, 

Які ввійшли в Союз міцний. 
Хвала йому, велика шана 

І честь, і слава, і привіт – 

В Кореї, в Африці, в Гавані 

І там, де пада старий світ. 
Юнь вічна сонячна зі Сходу 

Дорогу стелить в майбуття, 
Несе планети всім народам 

Окрилене нове життя… 
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О! Час бурхливий, космокрилий! 

Тебе нікому не спинить – 

Атомні ядернії сили 

Ми змусим мирові служить. 

І на землі усій, на новій 

Тоді не буде – «ми» і «ви»: 

У щасті, радості на волі 
Тоді ми будем всі – брати! 

Шкода, що редакція трохи скоротила й «підправила» текст (особливо другу 

частину) вірша. Але й у такій редакції вірш виявився справжньою бомбою. Адже це 
акростих, тобто його перші літери утворюють речення, яке звучить в авторському 

варіанті так: «На москалів, ляхів і юд ножі точіте там і тут!».  
Навіть після редакторської правки другої половини вірша легко вловлюється 

авторський задум. Так познущатися з радянської влади на сторінках її центрального 
органу не вдавалося ще нікому. А може, я помиляюся? Якщо комусь щось відомо про 

цей випадок або про аналогічні – дайте знати». 
 

36. Інтернет. 

29 жовтня 1969 року о 21:00 між двома першими вузлами мережі ARPANET, що 
знаходяться на відстані 640 км ‒ у Каліфорнійському університеті Лос -Анджелеса 

(UCLA) і в Стенфордському дослідницькому інституті (SRI) ‒ провели сеанс зв’язку. 
Чарлі Клайн (Charley Kline) намагався виконати віддалене підключення з Лос-

Анджелеса до комп’ютера в Стенфорді. Успішну передачу кожного введеного 
символу його колега Білл Дювалль (Bill Duvall) підтверджував телефоном. 

Першого разу вдалося відправити всього два символи «LO» (спочатку 
передбачалося передати «LOG») після чого мережа перестала функціонувати. LOG 

мало бути словом LOGIN (команда входу в систему). До робочого стану систему 
повернули в 22:30, і наступна спроба виявилася успішною. 

Саме цю дату можна вважати днем народження інтернету. 
Ще є інші дати, які ті чи інші структури (та країни) вважають днем народження 

Інтернету: 4 Квітня (це – найчастіше); 17 Травня; 30 Вересня; ... . 

Історія українського сегменту мережі Інтернет починається 19 (за іншими 
даними – 14) грудня 1990 року, коли Юрій Янковський із МНЦТП «Технософт» (Київ) 

приєднався до світової мережі Інтернет. 
А ось ці сайти  https://tribuna.pl.ua/news/10-tsikavyh-faktiv-pro-internet/  

https://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-internet/ дають інформацію про винайдення 
інтернету в 1960 році. 

За відповідь Арпанет за одностайним рішенням оргкомітету – 0 балів. 
 

37. Кванзаа (наприклад. Можна кваанза). 

Національне (!) свято, яке започаткував Маулана 
Каренга. Уперше його відзначили в 1966-67 роках. 

Кванзаа (англ. Kwanzaa, [ˈkwɑːn.zə]) відзначається в 
США та інших країнах африканської діаспори в Америці. 

Святкування вшановує африканську спадщину в 
афроамериканській культурі й триває з 26 грудня по 1 січня, завершуючись обміном 

подарунками. Кванзаа має сім основних принципів (Nguzo Saba).  
Ці сім принципів становлять Kawaida, мовою суахілі це слово означає 

«спільний». Кожен із семи днів Кванзаа присвячений одному з таких правил: 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
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/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BB%D1%96
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Umoja (єдність): прагнути й підтримувати єдність у родині, громаді, нації і расі.  
Kujichagulia (самовизначення): визначити й назвати себе, а також створювати й 

говорити за себе. 
Ujima (колективна праця й відповідальність): створювати й підтримувати свою 

спільноту разом, і робити проблеми братів і сестер своїми проблемами, і вирішувати 

їх разом. 
Ujamaa (кооперативна економіка): будувати й підтримувати власні магазини, 

крамниці та інші підприємства й разом отримувати від них вигоди.  
Nia (мета): зробити своїм колективним покликанням створення й розвиток 

спільноти для того, щоб відновити народ до його традиційної величі.  
Kuumba (творчість): завжди робити стільки, скільки можемо, як ми можемо, для 

того, щоб залишити свою спільноту красивішою і кориснішою, ніж та, якою її 
успадкували. 

Imani (віра): вірити всім серцем у свій народ, своїх батьків, своїх учителів, своїх 
лідерів, праведність і перемогу своєї боротьби. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D
0%B0_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE) 

Юлія: «Це було дуже важко знайти. Долучались усі. Я спочатку думала, що мова 
йде про євреїв. Тато пропонував шукати свята Індії чи східних країн. Мама 
пропонувала шукати свята євреїв, ромів у різних країнах, а також, приміром, індіанців 

у США... Пошуки тривали довго, а на назву цього свята натрапила випадково».  
Наталка [репліка оргкомітету № 1: потенційні учасники! Уважно-заздрісно 

читайте цей зразок, і вчіться, яким чином треба працювати над більшістю наших 
запитань! Репліка оргкомітету № 2: редакторко Світлано! Вибачте за таку довгу 

цитату! Вважаємо її дуже-дуже повчальною]: «Це справжнісіньке диво, що я його 
знайшла!!! Етапи пошуку: по-перше, циганські та єврейські свята, бо саме 

представники цих народів засоціювалися у мене з «недолюдьми». Потім була думка 
про негрів, переглянула ВСІ (!!!) африканські країни на предмет національних свят. 

Цікаво, що у ряді країн є свято насадження дерев. Щодо питання – по нулях! Почала 
гратися в анаграми, привабило буквосполучення «азанак», пошуковик видав щось 

східною мовою. Передивилася індійські свята, бо пригадала дервішів, яких за людей 
не дуже вважають. Нічого. Але у Туреччині є свято дервішів! Але щодо питання – 
знову нуль! Наступними кандидатами у люди нижчого ґатунку стали корінні народи 

Америки, в першу чергу індіанці, а потім вже й ескімоси, алеути і т.д. Тут надибала 
таку інформацію (на жаль джерела не зберегла): «В 1971 році Канада стала першою 

державою у світі, яка прийняла політику багатокультурності. У Національний день 
корінних народів, 21 червня розпочинається 11-денне свято Прославляймо Канаду!, 

яке закінчується 1 липня Днем Канади». Далі якимось чином знайшла цікавезне 
національне свято США, яке припадає на 15 січня і пов’язане з боротьбою негрів за 

свої права. Вже думала, що знайшла відповідь, але ні! Бо це (далі мовою оригіналу, 
знов-таки, не скажу точно, звідки взято): «День Мартина Лютера Кинга (англ. Martin 

Luther King, Jr. Day) — федеральный праздник США, государственный выходной 
день, посвящённый борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии 

мира Мартину Лютеру Кингу. Праздник отмечается ежегодно в третий понедельник 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE)
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января и приурочен ко дню рождения Кинга 15 января. Долгое время некоторые 
штаты не признавали День Мартина Лютера Кинга в качестве национального 

праздника и дополнительного оплачиваемого выходного дня или объединяли его с 
другими праздниками, так что имя Кинга не присутствовало в названии праздника. 
Праздник окончательно утвердился на всей территории США только в 2000 году». 

Але саме у національних святах США мене чекала правильна відповідь – національне 
свято Кванзаа!!! Докладніше тут: https://www.calend.ru/holidays/0/0/1896/». 
 

38. Бондаренко. 

Богдан. Український легкоатлет, що 
спеціалізується на стрибках у висоту з розбігу, 

бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року, 
чемпіон світу (2013), володар національного рекорду. 
Найкращий результат 2,27 м у приміщенні та 2,42 м 

на відкритому повітрі. Зріст 197 см. Стрибнув (у 
зв'язку з тим, що майже ніхто не зрозумів одного 

нюансу формулювання запитання, увага всім! →) вище себе («своєї голови») на 242 – 
197 = 45 см. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D
1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4

%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

39. а). Фінляндією. 
http://rua.pp.ua/sozdanie-ligi-natsiy-osnovnyie-napravleniya-dey.html 

39. б). ООН. 
Мова – про Лігу Націй. 

На першому в історії засіданні Ліги Націй 
зокрема був ратифікований Версальський договір, 

який закінчив Першу світову війну. 
Цікаво, що перше засідання Генеральної 

Асамблеї ООН відбулося цього самого дня (10 
січня) 1946 року. 

http://rua.pp.ua/sozdanie-ligi-natsiy-osnovnyie-napravleniya-dey.html 
 

40. Куля в лоб – то куля в лоб. 

Щоправда, казав він це не полум’яно, а якось чи то приречено, чи то 
загальмовано.  

https://vasya-lesya.livejournal.com/157978.html. 
https://strana.ua › ... › куля в лоб › новости Украины › Майдан 

А ще зустрілась цікава інформація про використання цієї фрази Джордано Бруно, 
коли Свята Інквізиція від нього домагалась зречення від свого вчення. Він пережив 8 

років катувань, але не здався. Його відповідь палачам у перекладі з італійської звучала 
приблизно так само: «Куля в лоб, то куля в лоб».   

https://nv.ua/opinion/pulja-v-lob-tak-pulja-v-lob-kak-eto-bylo-v-xvi-veke-97237.html». 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1896/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rua.pp.ua/sozdanie-ligi-natsiy-osnovnyie-napravleniya-dey.html
http://rua.pp.ua/sozdanie-ligi-natsiy-osnovnyie-napravleniya-dey.html
https://vasya-lesya.livejournal.com/157978.html
https://vasya-lesya.livejournal.com/157978.html
https://www.youtube.com/watch?v=BzqZpl1EZPs
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Валентина: «Фраза Яценюка «куля в лоб» стала 
мемом. ЇЇ згадують, коли говорять про невиконані 

обіцянки, а в інтернеті існує купа карикатур і фотожаб. 
Для прикладу:  →  

Між іншим, задля історичної правди нагадуємо: 

Євромайдан, який до того просто стояв майже два місяці, 
9 січня від мирного мітингу перейшов до силової фази 

протистояння з правоохоронцями в центрі столиці. 
Спочатку ватажки опозиції ‒ Віталій Кличко, Арсеній 

Яценюк та Олег Тягнибок – оголосили провокаторами 
тих, хто кидав у силовиків камені, петарди і пляшки із 

запальною сумішшю. Але після того, як 
протестувальники вийшли з-під контролю, облили з 

вогнегасника, обматюкали і прогнали Віталія Кличка, 
який пропонував їм «згорнутися», опозиція змінила тактику. І вже 20 січня формальні 

лідери Майдану назвали присутніх на Грушевського патріотами. 
 

41. Наркоконтроль. 

НА букві Р розміщений малюнок КОКОН + малюнок міфічної істоти ТРОЛЬ.  
Галина: «Довго не давалося мені це слово. Не розуміла, що то за малюнок. А 

троля вважала орком. З третього підходу вийшло». 
 

42. Єрусалим. 

Ізраїль та Палестинська автономія 
офіційно вважають Єрусалим своєю 

столицею й не визнають такого права за 
іншою стороною, хоча ізраїльський 

суверенітет над східною частиною міста не 
визнаний ні ООН, ні значною частиною 

міжнародної спільноти. 
У Єрусалимі перебувають усі урядові 

заклади держави Ізраїль. Населення: 865 тис. осіб, переважно євреї та араби. 
6 грудня 2017 року Президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим 

столицею Ізраїлю. Унаслідок рішення Трампа, США перенесли своє посольство з 
Тель-Авіва до Єрусалима. 

 

43. VIII (вісімка римська).  
X – II. 

IX – I (де кожна окрема паличка – це один 

сірник, а Х – це поєднання двох сірників). 

За дві відповіді –1,3. 

За три відповіді –1,5. 

Валентина: Пропоную декілька відповідей. Хоча 
здається, це дуже просто. Щось тут не так… 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B2
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За вісім «майже» арабське (див. два рисунка праворуч. 
Другий, жартівливий ‒ це зі зламаними сірниками) ‒ лише 0,6.  

 

44. Філантроп. Мізантроп. 
Троп. 

Із грецького філан ‒ любити, мізан ‒ ненавидіти. 
За десь таку критику формулювання: «Не зовсім зрозуміло, що треба вважати 

відповіддю. Пропонується дописати до першого та другого словосполучень 

чотирибуквене слово, але конкретно не вказано, що є відповіддю – чи дописане слово, 

чи новоутворені слова, чи якесь одне з них» ‒ додаткові 0,3. 
 

45. Австралія. 
Кенгуру і страус ему.  

Багато хто: «На гербі зображені кенгуру та ему, які 
представляють фауну Австралії та золотий тин, що 
символізує флору країни. Вони разом тримають щит на 

якому зображені символи шести штатів Австралії. Над 
щитом розташована зоря співдружності». 

https://uk.histoire-ucad.org/yaki-tvarini-ne-mozhut-hoditi-nazad 
Хоча є фахівці, які стверджують, що насправді і ему, і кенгуру при бажанні 

абсолютно вільно можуть задкувати назад. 
 

46. Самсунг. 
Електронікс. 
За Інтел – 0,7. Бо, за винятком того, що Інтелу «стукнуло» 50 

2018 року (а це можна також інтерпретувати як «нещодавно»), а Самсунгу – 2019 
року, абсолютно все згадане в запитанні стосується обох компаній.  

 

47. 24. 

Наталка додає [а оргкомітет «посипає собі голову 
попелом»]: «А ще можна було побудувати питання так, 

щоб відповідь була б 50))). Адже 17.01.20 р. саме в 
терміни проведення 50 конкурсу «50 слів» цьому героєві 
виповнилося 50 років)))))». 

https://ru.globalvoices.org/2019/05/28/83315/: 
«Сходження на Еверест входить в список заповітних бажань кожного любителя  

адреналіну, але лише провідник-шерпа Камі Рита викреслював цю мрію зі свого 
списку рекордну кількість разів. Незважаючи на всі труднощі, в цьому році він 

піднявся на найвищий пік у світі два рази протягом одного тижня ‒ спочатку 15 
травня, а пізніше 21 травня 2019 року, ‒ здійснивши свій 24-й підйом на гору Еверест». 

https://gordonua.com › Новости › МИР 
www.mountain.ru › news › last 

https://russian.rt.com › 633397-nepalskii-sherpa-dvazhdy-za-nedelyu-everest. 
Валентина: «Його найближчими «конкурентами» є Шерма Нуру Шерпа, Апа 

Шерпа, Пурватси Шерпа, у яких по 21 успішному сходженню». 
https://4sport.ua/news?id=31523. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.histoire-ucad.org/yaki-tvarini-ne-mozhut-hoditi-nazad
https://ru.globalvoices.org/2019/05/28/83315/
https://gordonua.com/
https://gordonua.com/
https://gordonua.com/
https://4sport.ua/news?id=31523
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Доречна цитата: «Уже зараз непальські шерпи провішують мотузки для 
комерційних команд ... . Департамент туризму Непалу вже видав 52 перміти для 6 

різних експедицій, які планують свої сходження на вершину світу, в цілому ж 
очікується, що цей сезон буде навіть більш численний, ніж рекордний сезон 2018 
року, коли на вершину навесні піднялися 715 альпіністів». 

У 2019 році на Евересті утворилася 
величезна черга з туристів (див. фото праворуч). 

Через гарну погоду на пік ринули відразу дві 
численні експедиції, і тоді в пробці стояло 

близько 200 осіб. Черга утворилася тому, що 
період, коли гору можна підкорити, досить 

короткий ‒ це кілька днів у кінці квітня ‒ на 
початку травня. Хмар над Еверестом  цей період 

переважно немає, і тому багато альпіністів хочуть піднятися на гору саме в цей час. 
 

48. Папуа(-)Нова Гвінея. 

«Жителі Папуа-Нової Гвінеї використовують понад 820 різних мов, що 
становить 12 % мов світу».   https://www.factroom.ru/facts/26203 

«Папуа-Нова Гвінея ‒ 839 мов. Така ситуація пов’язана з рельєфом країни. Так, 
через гори між народами практично немає ніякої комунікації. Найбільш поширеними 

вважаються мови: ток писин, хірі моту».   http://hronika.info/fotoreportazhi/115128-
strany-s-naibolshim-kolichestvom-yazykov-foto.html 

«Країна з найбільшою кількістю мов: Папуа-Нова Гвінея ‒ у цій країні говорять 
на 820 мовах».    http://langopedia.ru/2012/07/02/%D1%8F%D0%B7%D1%... 

Валентина та приблизно це саме – Андрій: «Індія. Як свідчить Вікіпедія, в Індії 
розмовляють 447 різними мовами, 2 тисячами діалектів. У Конституції Індії 
обумовлено, що гінді та англійська є двома мовами роботи національного уряду, тобто 

державними мовами. Крім того представлений офіційний список із 22 мов (scheduled 
languages), які можуть використовуватися урядами індійських штатів для різних 

адміністративних цілей.   https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_мов_Індії  
 За іншими даними, під час перепису населення в Індії було зафіксовано 1652 

мов. Звісно, з тих пір безліч мов зникли, а деякими володіє дуже мала кількість людей, 
проте багатомовність країни вражає і сьогодні.    https://antonivtours.com/2017/11/10-

faktiv-pro-kraїnu-yaku-mi-tilki-dumayemo-shho-znayemo/ 
https://www.factday.net/5-12-cikavi-fakty-pro-movy-indiyi.html 

https://studfile.net/preview/8090118/page:2/ 
Або ще:  Індія – надзвичайно складна країна. Уявіть клаптик землі, де 

співіснують десятки релігій: індуїзм, іслам, християнство. Землю, де поєднуються 300 
офіційних мов і понад 3000 неофіційних.    https://zaxid.net/statti_tag50974/ 

https://zaxid.net/traditsiyni_tsinnosti_ye_nebezpechnimi_n1489681». 
 

49. Бичачі (коров’ячі) жили (кишки). 

Кетгут. 
Біолог Наталка: «Не сухожилля, а саме жили, така застаріла назва кишок, а саме 

багату на колаген (особливий еластичний білок) серозну (зовнішню 
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сполучнотканинну) оболонку кишківника. Використовують саме корів, бо їх 
кишківник має великі розміри. Та попри ці розміри для виготовлення струн однієї 

ракетки потрібно 3 корови!!! Посилання на джерело 
https://tennisgo.com.ua/statji/naturalnye-struny-vybor-professionala». 

Струни для тенісних ракеток бувають штучні (нейлон, поліестер, кевлар) і 

натуральні (виготовляються з, приміром, бичачих жил). Раніше вважалося, що 
натуральні струни мають найкращі характеристики для гри, але сучасні штучні струни 

зрівнялися за характеристиками з натуральними. 
Багато хто: «Вони найкращі й для інших виробів. Наприклад, для шовного 

матеріалу в хірургії». 
Аня, Вікторія та ще дехто: «Наприклад компанія Babolat, почала свою історію з 

початку минулого століття і в 1924 році випустила свою легендарну жильну струну 
«VS». Ними була створена спеціальна селекція тварин для створення сировини. Ці 

струни виробляються тільки в індивідуальній герметичній упаковці з вологістю 55 % 
і на кожен комплект струни «йде» приблизно 2,5 бика, а це 30 кілограмів вихідної 

сировини і пара місяців тонкої роботи. За цей відрізок часу проходить безліч етапів і 
складних технічних процесів, з них понад двадцять тільки ручної роботи (обрізка, 

промивання, одна сольова і дванадцять хімічних ванн, проходить кілька сушильних 
кімнат, шліфування, скручування, чистка, тестування і перевірка кожного етапу 
контролем якості, термохімічні обробки, покриття силіконом і т.д.). Усе це виводить 

фірму Babolat на перше місце серед багатьох інших виробників натуральної струни, 
адже завдяки трепетному підходу і якісному виробництву їх струна відрізняється 

високою зносостійкістю і підвищеною вологостійкістю». 
 

50. 50. 
У календарному «Сонячному» місяці, як 

правило, міститься 30-31 день, а в місячному 

завжди менше за 30 днів (кажучи майже точно – 
29,53). Тому, спираючись на це, багато хто 

вказував: «Між Олімпійськими іграми проходить 
біля 4 років (тобто біля 1460 днів). Тривалість 

місячного циклу приблизно 29,53 діб. 1460 : 29,53 
≈ 49,5, округлено до десятків – 50». 

Дехто не звернув уваги на те, що зовсім не однаковими є два поняття 
«календарний місяць» і «місячний цикл» (звичайно, тут малися на увазі цикли Місяця, 

а не побутова назва дечого жіночо-іншого, яке повторюється, як знаєте, через різну 
кількість днів, в нормі це від 21 до 35-ти). Але, на радість для більшості учасників, 

межі обумовленого в запитанні заокруглення були такими значними, що поглинули 
всі їхні можливі помилки. 
 

https://tennisgo.com.ua/statji/naturalnye-struny-vybor-professionala

