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– Навіть не думала, що так захоплюся пошуками 

відповідей. Здавалося б, уся інформація тепер є в 
Інтернеті, але ж ЩО саме треба шукати, підкаже 

лише лог іка, вдумливість. Знайшовши відповідь, 

починаєш глибше вникати в тему ... . 

... Для сучасних дітей це є неоціненно корисним. 

Адже вони звикли "хапати вершки", й зразу ж 
забувають про те, що дізналися. А тут 

короткочасна пам'ять не спрацьовує, бо треба 

думати, аналізувати ... . 

Ольга Рудницька 

– Бажаю "Гармонійному розвитку" успіхів у боротьбі з 

зомбуванням молоді різноманітними ґаджетами, 
тупосоцмережами, та з іншим злом, що перетворює нас, 

учнів, на деградуюче покоління! 

Максим Рижов 
Щодо вузькопрофільних конкурсів (яким, звичайно, 

 НЕ  Є  "50 слів"): "– Жодна людина не може бути 
вузьким фахівцем без того, аби не бути ідіотом у 
широкому сенсі слова. Вузький фахівець дізнається 
все більше про все менше і так до того часу, поки 
не знатиме все ні про що і нічого про все". 

Бернард Шоу 

– Змушує недосипати ночей святá допитливість  

і відчуття радісної перемоги над собою. 
Дякую за можливість тримати себе в тонусі. 

Валентина Єсіпова 

– Я так звикаю до цього нетерпіння та азарту під час 

відшукування відповідей, що, коли закінчується 
конкурс, на серці стає сумно та порожньо. Як добре, 

що цей захід проходить чотири рази на рік. А кожна 

пора року привносить щось своє у настрій, у 

відношення, у почуття. І тому всі конкурси по-

своєму індивідуальні й прекрасні. Дякую за те, що не 
даєте нам закиснути і витягаєте нас з мушель 

погрітися в розумових, допитливих променях. 

Вікторія Бондарєва 

↓  Мудра – ні, геніальна! – реакція Анатолія Афанасьєва 

на наше прохання підтвердити чи оскаржити відповідь 
на одне із запитань 38-го заходу: 

"... Ніколи не силкуюся "після бою махати руками". Свої сумніви 

з якогось питання чи відповіді намагаюсь озвучити до того, а 

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

маїс. Шукати й підраховувати кількість мов, в яких маїz, а в 
яких rizo – шкода часу. Це питання не принципове. І, взагалі, для 

мене не є важливим, яке місце я посяду у Вашому конкурсі – 

п'яте чи сто п'яте. На перших місцях є той драйв, який я 

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

від дайвінгу сторінками Інтернету. 
А от що ще не вдається, то це вміння бачити дуалі (шаховий  

термін: задача одна, а розв'язків – декілька), тобто – вміння 

деяких учасників конкурсу з тексту запитання "витягти" різні 

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

про ніготь середнього пальця. Крім пальців на руці побачити 
варіант з пальцем на нозі – це вищий пілотаж". 

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

із заохоченням насамперед свободи, – без неї вона неминуче гине. Велика помилка думати, що почуття обов'язку і примус 
можуть сприяти знаходити радість у тому, щоб дивитися і шукати. Мені здається, що навіть здорова хижа тварина 

втратила б жадобу до їжі, якби вдалося за допомогою бича примусити її безперервно їсти, навіть коли вона не голодна, 

і особливо якщо примусово пропонована їй їжа не нею обрана ... . 

Альберт Ейнштейн. «Творча автобіографія» 

– Хоча всі й ганять Сороса, але його предметні 

олімпіади, механізм проведення певною мірою 
нагадують "50 слів": досить складні та 

різноманітні запитання, значний проміжок часу на 

виконання, можливість користуватися різними 

джерелами інформації ... . 

Олександр Татаринов 

 
– Щиро дякую за неймовірне задоволення та за 

можливість подальшого розвитку. Ви дуже 
допомагаєте вчитися, особливо – пошуку інформації,  

підбирання ключових слів тощо. Намагаюся 

переконати в цьому людей навколо (колег , учнів), але 

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

Обов’язково знайду конкурс і спробую…" – і нуль. Тож 
почуваю себе людиною, що знайшла скарб і хоче 

поділитися з іншими, а вони осліпли й не бачать 

коштовного каміння та золота під ногами ... . 

Світлана Козаченко 

Слова  учасниці,  якій  голова оргкомітету  писав, 

що  ми  не  можемо  без  неї,  без  її  плідної  участі: 
– А щодо "50 слів", то це я вже без них не зможу, а не Ви без 

мене))) Не знаю як для кого, але за декілька днів до початку 

конкурсу я вже в передчутті цікавезних труднощів, в очікуванні 

чергових див тощо. І цей стан надприємного напруження 

(розумового, емоційного, пошукового) триває МІСЯЦЬ! ... 
Отримуємо частину року, насичену позитивом, 

самовдосконаленням, можливістю використовувати потенціал 

власного розуму, дізнаватися стільки нового з різних галузей. 

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

Наталка Єсипова. 

 

– В сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технолог ій дуже важко стимулювати студентів до 
науково-дослідницької діяльності. Адже здебільшого 

перевага надається спілкуванню в соціальних мережах 

та гортанню стрічки новин. А завдяки конкурсу "50 

слів" я здобула значний обсяг  корисної інформації, 

важливі навички дисципліни та концентрації уваги, а 
головне – незабутні моменти проведення дослідів у 

пошуку правильної відповіді. ДЯКУЮ ОРГАНІЗАТОРАМ! 

Оксана Безсмола 

– Ще один бонус конкурсу: поки шукаєш потрібне, знаходиш 

безліч цікавого, нового для себе. Інколи такі відкриття 
бувають, що їх цінність набагато більша, ніж правильна 

відповідь на поставлене питання. До речі, саме ті питання, 

на які ти не знаєш навіть приблизної відповіді, а інколи й 

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

Так хочеться, щоб все більше і більше людей ставали 
свідомими, мислячими, щоб наш вид по праву називався 

Людина розумна. Неймовірно прикро бачити масовий регрес 

нашого суспільства, не тільки інтелектуальний, але, що 

лякає найбільше, моральний ... . 

Ідея постійного самовдосконалення мені дуже імпонує, 
вчитися – це завжди цікаво і приносить задоволення. 

Перемога над собою – найвища. 

Наталка Єсипова. 
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Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених за 
адресою http://www.h-d.in.ua/ на російськомовних сторінках (там, на головній сторінці сайту, 
праворуч/угорі є іконка з російським прапорцем), див. там вкладення/сторінки «Мероприятия» → 

«25-слов-зима-2019/2020 (юбилейное 50-е мероприятие)» → «Условия» ...), або прямий вхід: 
http://www.h-d.in.ua/ru/events/25-слов-зима-20192020/ (а враховуючи те, що цього разу буде дуже 

багато нових учасників, то звертаємося особливо до них: уважно вичитайте хоча б ті місця умов 
цього заходу, де наголошується про неприпустимість плагіату), то ось – 
 

запитання  50-го  ЗАХОДУ  «25  СЛІВ»  (українською мовою) 
(в дужках - номери відповідних запитань, які задані учасникам «50 слів») 

 

1 (26). День тижня, на який у 2020-му році за сучасним григоріанським 

календарем найчастіше припадає перше число місяця. 
 

2 (3). Кількість клітинок таблиці 5х5 (див. схему 

праворуч), на які не вказує жодна з восьми вертикальних 
чи діагональних стрілочок, розташованих за її межами.  

Не присікуйтеся до якихось креслярських нюансів. 
Для цього вважаймо, що, приміром, усі діагональні 

стрілочки проходять лише по так званих вузлах, тобто по 
точках перетину деяких горизонтальних та вертикальних 

ліній таблиці. Скажімо, показаний пунктиром напрямок шляху лівої верхньої 
стрілочки, яка, як ми вважаємо, проходить рівно через чотири клітинки.  
 

3 (5). Людина, яка запропонувала включити це запитання в наш захід, має багато 
нетрадиційних уподобань, переконань, поглядів. Приміром, вона не розуміє суті 

опери та краси балету; принципово не дивиться художніх кінофільмів; ... . Тож ця 
людина, свідомо провокуючи певну частину художників на бурхливий протест, 

пропонує замість трьох крапок уставити слово в ось такій (не її) репліці: 

☺. «Художник-... не пам’ятає, де в нього картина, а де він пензлик витирав».  
 

4 (8). У день офіційного початку 49-го заходу «25 слів» минуло рівно-рівно ... 

років від дня початку відомої подорожі з дослідження та завоювання нових земель. 
Хоча спочатку такого й не планувалося, але ця подорож стала аж ... . 

Напишіть або число, яке замінили перші три крапки; або слово, яке треба 
вставити замість других трьох крапок; або прізвище людини, яка цю експедицію 

почала (але, щоправда, не завершила, бо її вбили ті, на кого вона пішла з війною, щоб 
приборкати їх). 

Залік – за будь-якою з трьох можливих відповідей. 
 

5 (9). Як ви знаєте, першими тваринами, за допомогою яких досліджували 

космічний простір, були зокрема собаки. А ще точніше – це були зазвичай самиці. 
Адже з-поміж великої кількості обладнання для забезпечення життєдіяльності самиць 

потрібна була значно простіша система ... . 
Для однозначності відповіді радимо скласти її з такого набору букв: ААЕІІЇЗНСЦ. 
 

6 (10). Скільки років зараз минає радянському «трисерійному» 
мультперсонажеві, одному з найвідоміших героїв дитячої літератури XX століття, 

 

       

       
       

       
       

       

       

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/ru/events/25-слов-зима-20192020/
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створеному за мотивами двох повістей і двох збірок віршів одного англійського 
письменника (які, до речі, той написав майже століття тому)? 

 

7 (11). Тут 
написані 

різними 
шрифтами, 

стилями майже 
всі натуральні 

числа від 1 до 
99 включно. 

Напишіть 
єдине з чисел, 
яке ми свідомо 

пропустили. 
 

8 (12). 
Якщо вона 

робить, то десь 
90 %, якщо 
бачить, то 

близько 50 %, а 
якщо вона чує, 

то лише 10 %. 
Напишіть психічний процес, який характеризує людину десь саме такими 

відсотками. 
 

9 (13). ☺. Виявив у себе унікальну властивість: вмію перемножувати семизначні 
числа без калькулятора, без ручки/паперу, а просто в голові. Щоправда – ... . 

Залік – за ідеєю, оригінальністю, веселістю відповіді. 
 

10 (15). В основі завдання – майже стандартне японське рисування. 
Обчисліть відповідь:  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

11 (19). Майже дослівна умова задачі, як пропонує науково-педагогічний проєкт 

«Інтелект України» в підручнику «Математика» для... 3-го класу (о-о науковці! Що ви 
лишень собі думаєте?! Мо’, всі ви вважаєте й себе дітьми Сократів, Ейнштейнів і 

серйозно думаєте, що «яблуко від яблуні» недалеко повинно впасти?): 

91 

92 
93 

96 97 

99 

94 

 95 98 
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Хитра, але, як не дивно, зі скромними запитами лисиця мала дешевенькі цукерки 
першого ґатунку по 30 грн. за 1 кг і ще гірші цукерки другого ґатунку по 20 грн. за 1 

кг. Вартість усіх цукерок першого ґатунку дорівнювала загальній вартості цукерок 
другого ґатунку. Лисиця перемішала цукерки й почала продавати їх по 25 грн. за 1 кг. 
Після реалізації всіх цукерок виявилося, що вона наторгувала грошей трішки більше, 

ніж якби продавала кожний ґатунок окремо. Напишіть, на скільки гривень обдурила 
покупців хитра лисиця, якщо початкова загальна вартість цукерок була 1200 грн.  
 

12 (24). Це слово походить від грецького слова, яке в нас перекладають як 

«книга», а те в свою чергу походить від давньогрецького «папірус», яке перегукується 
з назвою одного з міст Фінікії, яке, як стверджує дехто, є одним із найстародавніших 

міст світу. І кажуть, що саме там греки купували те, із чого робили книги.  

Більше того, це слово спочатку не мало ніякого відношення до тих збірок текстів, 
які містилися там. І так назвали ці збірки лише десь у IV столітті. 

А зараз збірки під цією назвою є найпопулярнішими у світі.  
Напишіть це слово. 
 

13 (27). Розставте в дані кружальця (див. схему) числа 

від 1 до 10 так, щоб відстань між центрами кружалець із 
числами 1 і 2 була меншою за відстань між центрами 
кружалець із числами 2 і 3, яка в свою чергу буде меншою 

за відстань між центрами кружалець із числами 3 і 4... і 
далі – аналогічно. Уважаючи відповідні клітинки ґратки 

нижньою лівою чвертю шахової дошки, вкажіть 
ШАХОВОЮ НОТАЦІЄЮ відповідь на таке запитання: клітинка, в якій стоятиме число 1. 

Не панікуйте від незвичності завдання. Якщо підійти до розв’язування не ось так 
стандартно: «в якій послідовності написано, так і буду розв’язувати», – то завдання 

буде зовсім не складним. 
 

14 (29).  Є усталений англійський вислів, який складається з двох однакових 

чисел із дефісом між ними. А також є його повний український (російський) аналог, у 
якому між цими двома числами вживають один прийменник.  

Походження цього виразу ґрунтується на одному математичному понятті, яке, на 

радість не-математикам (☺), ні там, ні там навіть не вказується (не згадується). 

Напишіть одне з цих чисел. 
 

15 (30). Форма, в яку скручує кінчик язика, приміром, собака, коли хлепче воду.  
Вважатиметься правильним практично будь-який із численних термінів, які 

описують цю форму. 
 

16 (31). Завершіть одним словом гумористичну, але сумну фразу, яка пояснює, 
чому в нашому заході «25 слів» не мільйони учасників, а лише сотні: 

☺☻. Чим менше думаєш, тим більше в тебе ... . 

Для того, щоб у вас було менше розмаїття варіантів, пропонуємо певним чином 

«обіграти» одне зі слів, яке вже використане в цій фразі. 
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1 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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17 (34). При відшуканні/написанні відповіді тут 
пропонуємо або проконсультуватися з більш-менш 

кваліфікованим шашкістом, який правильно зрозуміє 
завдання (та термінологію), або пошукати в Інтернеті (лише 
не в російській Вікіпедії, де дещо є про цю позицію, але 

потрібні вам нюанси не описані). 
Ця (та подібні до неї) → знаменита класична 

«трикутникові» позиція в російських шашках із, приміром, 
трьома білими та з однією чорною дамкою (можна й 

навпаки: одна біла дамка й три чорні), яка доволі часто зустрічається в практичних 
іграх після ходу білих, описана вже більше як 400 років тому. Між іншим, назвали цю 

позицію близько 190 років тому зовсім не на честь першовідкривачів цієї ідеї.  
У цьому абзаці даємо необов’язкову преамбулу, яка не має до відповіді ніякого відношення, а 

потрібна лише для більш чіткого розуміння тактики гри: щоб із будь-якої позиції «три білі дамки 
проти однієї чорної» створити таку чи подібну «трикутникову» конфігурацію (а таких розташувань 
є ще три: із чорною дамкою на а5; на d8 і на h4), сильнішій стороні потрібен, як правило, лише 

початковий контроль над так званою «великою діагоналлю». 

А тепер ‒ запитання: при початковому ході чорних максимум за скільки своїх 

ходів (строго кажучи ‒ своїх півходів, див. пояснення нижче) білі «з’їдять» чорну 
дамку навіть при найкращому спротиві чорних? 

Доречно врахуйте, що за шашковими правилами (за аналогією з шахами) ходом 
вважається пара з двох послідовних напівходів: руху шашкою білих і руху шашкою 
чорних, і записується це як по два напівходи під одним номером.  
 

18 (37). Ось ‒ повчальний приклад для багатьох і країн, і політиків, яким чином 

не розколювати суспільство, а єднатися, самовизначатися, співпрацювати, 
пропагувати спільну роботу й колективну відповідальність, цілеспрямованість, 

творчість і віру (усе, перераховане вище, ми навели тут зовсім не просто так. Усе це є 
основоположними принципами цього свята). Колись декому здавалося/вважалося/ 

бажалося, що ці люди є не те що якогось там другого, третього чи якогось там 
«ґатунку», а взагалі «якимись там покидьками». Однак їхні традиції мінімум протягом 
цих кількох днів поважають, підтримують, пропагують аж на рівні цієї держави. 

То, хоча є декілька варіантів написання, але: із букв КАЗНАВА складіть 
семибуквену назву цього національного (!) свя́та. 

 

19 (41). Розгадайте стандартний однослівний ребус  ↓:  
 

20 (42). Місто світу, до речі ‒ одне з 
найстародавніших, яке одночасно вважають своєю 

столицею й одна держава, й одна автономія, 
взаємно не визнаючи права іншої сторони так 

вважати. 
 

21 (43). ☺. Складіть із п’яти сірників вісім. 
 

22 (44). АІЛНФ і АІЗМН. Допишіть до першого й другого цих буквосполучень, які 
для ускладнення записані тут анаграмами, ще чотирибуквене слово, яке є загальною 
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назвою мовних засобів образності, так, щоб утворилися два абсолютно протилежні за 
значенням слова. 
 

23 (46). Напишіть (українськими буквами, див. умови заходу) хоча б перше слово 
назви компанії в електронній промисловості, одного зі світових лідерів зокрема й за 

багатомільярдними прибутками, якій нещодавно виповнилося 50 років.  
 

24 (47). Ви знаєте, що сходження на гори, особливо на найвищі вершини світу – 

це часто-густо «гра зі смертю». До нього готуються роками. І навіть одне сходження 
на, приміром, Еверест є метою дуже багатьох альпіністів.  

Але є люди-винятки… 

Яку кількість разів був на Евересті рекордсмен із кількості сходжень? 

Відразу кажемо: відповідь «50» буде зовсім неправильною (для уважних ‒ ☺). 
 

25 (50). Це запитання ми недарма даємо останнім. Проаналізуйте свої попередні 
відповіді і, намагаючись угадати, на що ми вже декілька разів постійно «набридливо» 

натякали в цьому заході, підрахуйте, приблизно скільки місячних циклів (округлено 
до десятків) проходить між, скажімо, кожними літніми (або зимовими) 

Олімпійськими Іграми сучасності. 
 


