
1 
 

Рєва Анна Олександрівна 

06.07.10980 

84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Студентська, буд.10 

Учитель початкових класів  

Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 

вул. М. Горяйнова, 45А 

20.03 – 05.04.2020 

Перший  тур  51-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. 20 

У питаннях: 1, 8, 12, 21, 31, 32, 32, 35, 36, 36, 46, 47 

У відповідях на питання 10, 11, 15, 19, 22, 29, 33, 50 

 

2. д 

д) японських військових кораблів. 
 

3. калібратор, сортувальня 

Калібратор (сортувальня) для фруктів (комплект для 

калібрування фруктів) 
 

4. 3 

B A B G – повторюється 16 разів 

Щодо походження мелодії 

Щедрика, точних відомостей не існує. 

Анатолій Завальнюк свідчить, що 

народне першоджерело твору належить 

до найстаріших зразків українського фольклору. На думку Анатолія Іваницького, 

музичні форми такої структури, як у «Щедрику», могли вже існувати 12 тис. років 

тому в епоху мезоліту (але, звичайно, не конкретний «Щедрик», а лише схожа 

музична форма). 

На думку В. Кузик логічно припустити, що М. 

Леонтович обрав фольклорний зразок, знайомий з 

дитинства, який побутував на Поділлі. А. Іваницький 

розглядає цей наспів як багаточленну композицію, 

що формується з двох бінаростей, які творять 

дзеркальну симетрію. На його думку, у цьому наспіві 

в хрестоматійному вигляді представлені базові 

логічні фігури (дипластії, комбінації бінарностей, 

серіації, симетрійні явища у вигляді ритму дроблення 

з об'єднанням), які складають основу мислення 

сучасної людини в усіх ділянках ментальної й 

матеріальної практики. 
 

5. закон 
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6. нуль 

Всі букви були використані 

2, 18. батько 

3. Альберт 

5. сіно 

6. гонзо 

8. пательня  

9. кар 

13. Кейптаун  

22. один 

24. ні 

27. сковорода 

28. Гесіод 

31. галюциноген 

44. дюни 

46. амапа 
 

7. моди 
  

8. 2019 

Цей рік увійде в історію України як 

найтепліший за весь період 

спостережень з 1881-го. Цьорічна 

середня температура повітря в Києві 

сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С. 

Перевищено навіть показник аномально теплого 2015 року, коли середня 

температура становила 10,5°С, повідомляється на сайті Центральної геофізичної 

обсерваторії імені Бориса Срезневського.  

"Ще ніколи не було, щоб теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. 

Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, 

середня температура якого сягнула 23,6°С. Ще жодного разу у грудні температура 

повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона сягнула 

15,2°С", - йдеться у повідомленні. 

Загалом протягом року температурні рекорди було побито більш як 30 разів, 

інколи на 2,0—2,5°С, додають метеорологи.  
 

9. піке, пікерування 

Піке  — вид тангажу, стрімкий політ літака 

майже вертикально вниз (від 30 до 90
0
). 

Дозволяє набрати швидкість. 
 

10. папір 
Паперова хронологія 

105 — винахід паперу з бавовни Цай Лунем в Китаї; 

600 — проникнення паперу в Корею; 

625 — проникнення паперу в Японію; 

650 — поява паперу в Середній Азії, зокрема в Самарканді; 

707 — паперові записи в Аравії, Мекка; 
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751 — Таласька битва — проникнення паперу на Захід;  
794 — Багдад, створено, китайськими майстрами, перший паперовий комбінат, виробництво 

паперу, поширюється в «арабському світі»; 

800 — папір в Єгипті, поступово замінюється папірус, (а в X столітті, і повністю замінили 

папірус). 

Початок 12 століття  — в Іспанії, маврами в містечку 

Шатіва у Валенсії були закладені перші папірні з 

використанням льону, як базового складника;  

1151 — найстаріша християнська книжка із паперу 

ручної роботи «Missale von Silos», і знаходиться в 

бібліотеці монастиря Санто-Домінго-де-Сілос в 

провінції Бургос; 

1157 — перші папірні збудовані в християнами, в тій 

такі Іспанії; 

12 століття — поява перших паперових раритетів в 

Італії (найдавніші паперові документи в Сицилії, 

майстерні при монастирях); 

1238 — паперовий млин в Іспанії; 

1297 — згадки про паперові фабрики в Болоньї (1282 рік — винахід водяного знаку), Генуї, 

Падуї; 

1348 — перша папірня на теренах Франції (Труа) 

13 століття — поява паперу на теренах сучасної Німеччини (здебільшого експортувався з 

італійських провінцій); 

1390 — перший паперовий комбінат Ульмана Штромер засновано поблизу Нюрнберга 

(Німеччина), за сприяння італійських майстрів і на основі шкіряно-текстильних волокон; 

1495 — папірня Джона Тейта в Фен Дейттон, перша на теренах Англії (а на початок 17 

століття, в Сполученому Королівстві уже налічувалося близько ста паперових комбінати); 

1575 — перші згадки про паперове виробництво в Московії; 

1586 — поява першої папірні в Нідерландах, зокрема в Дордрехті, і подальші паперові 

виробництва (на основі очеретяних волокон); 

17 століття (початок) — перші паперові млини в Америці, зокрема в Мексиці; 

1690 — перше паперове виробництво сучасних США, зокрема поблизу Філадельфії, яке 

відкрив Вільям Ріттенгаус, за голландською технологією; 

близько 1770 — англійський паперовий фабрикант Джеймс Ватманом старший ввів нову 

паперову форму, яка дозволяла отримувати лист і папір без слідів сітки. 

1799 — патент на винахід папероробної машини (Луї-Ніколя Робер). 

1803 — установка прототипу папероробної машини в Великій Британії. 

1806 — патент на винахід копіювального паперу. 

1827 — папероробні машини в США. 

1856 — винахід гофрованого картону. 

1857 — технологія отримання паперу з деревини. 

 

11. НАДТ 

Національний академічний 

драматичний театр імені Іва на 

Франка  — україномовний театр у 

Києві. 

Театр імені Івана Франка було 

засновано у Вінниці 1920 року 

частиною акторів Молодого театру на 

чолі з Гнатом Юрою та акторами 
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Нового Львівського театру на чолі з Амвросієм Бучмою. Об'єднавшись, митці 

утворили театральний колектив під назвою «Новий Драматичний театр імені 

Івана Франка», керівником якого було обрано Гната Юру. 

Відкриття театру відбулося 28 січня 1920 року виставою «Гріх» Володимира 

Винниченка, а протягом сезону театр здійснив 23 прем'єри. 

Влітку 1926 року театр ім.І.Франка за рішенням уряду перевели до Києва, 

тоді як з Києва до Харкова переїхав театр «Березіль». З 1926 року театр працює в 

будівлі колишнього театру Соловцова. 

1940 — театр одержав звання академічного. 
 

12.  

1970 – фільм…     https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_год_в_кино - не знаю я, 

який з них настільки улюблений… 

1934-1935 - народилися актори Ширвіндт О.А., Басілашвілі О.В., Крамаров 

С.В., Сліченко М.О., Юрський С.Ю.,  

майже 85 років - Соломін Ю.М. («Ад'ютант його високоповажності»), 

Ліванов В.Б., Табаков О.П., Гафт В.І., Джихарханян А.Б. 

 

13. Храм усіх релігій, Вселенський храм 

Храм усіх релігій, також Вселенський храм, 

Міжнародний культурний центр духовного єднання - 

архітектурна споруда в селищі Стара Аракчіно в місті 

Казані, присвячене різних релігій світу. Єдине подібне в 

світі, найпопулярніша визначна пам'ятка міста. 

Він не замислювався як місце, де пліч-о-пліч будуть 

молитися люди різних релігій, бо люди поки не прийшли 

до єдиної для всіх релігії. Храм – архітектурний символ 

всіх релігій і їх музей. 

Із зазначеної причини служби і обряди в комплексі не проводяться. 

Храм Бахаї (Чикаго) – це трохи інше… Це окрема релігія (бахаїзм), яка 

намагається поєднати усі інші. 

У храмах Бахаї уникають зображень засновників віри на фресках і вітражах, 

як знак поваги до інших вір. Храми Бахаї призначаються для того, щоб служити 

місцями діяльності відмінності віросповідань, де все люди вір можуть 

поклонятися Богу. 

На зовнішніх стовпах храму розташовуються символи, що представляють 

деякі світові релігії, включаючи Зірку Девіда (Іудаїзм), хрест (Християнство), 

свастику (древній релігійний символ) та інші. 

А у селі Кам’янка на Луганщині є Гора Усіх 

Релігій. У 1992 році оселився там колишній 

український археолог Микола Тарасенко, і 

поклав там фундамент Храму Усіх Світових 

Релігій. Тепер, на цьому фундаменті виріс 

православний Храм Усіх Святих. Поруч стоять 

католицька капличка та буддійська ступа.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_год_в_кино
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А храм Гробу Господнього – це 

християнська церква в Ізраїлі, в Єрусалимі, 

у районі Старого міста. Головний храм 

християнського світу. У церкві 

розташовані дві святині: Голгофа і Гріб 

Господній, місця пов'язані із викупною 

жертвою Господа Ісуса Христа, його 

стражданням і Воскресінням. Церква 

поділена між різними християнськими 

конфесіями – католицькою, грецькою 

православною, вірменською, коптською, сирійською та ефіопською церквами. 
 

14. вимикають світло 

Бо вони «вважають», що в цю долю секунди 

таким чином його можна зекономити. 
  

15. Іванівка 

Тільки 47% населених пунктів в Україні 

мають унікальні назви. Решта мають назви, які 

принаймні один раз дублюються. 

Найпоширеніша назва населеного пукнту в Україні – Іванівка (таких 121). На 

другому місці Олександрівка (107) і на третьому – Михайлівка (106).  

По областях лідери різні. Наприклад, у 

Вінницькій області це Тарасівка, у Донецькій – 

Шевченко, у Житомирській – Рудня, у 

Закарпатській – Новоселиця, у Запорізькій – 

Шевченка, у Івано-Франківській – Діброва, у 

Луганській – Степове, у Одеській – Петрівка, у 

Полтавській – Жовтневе, у Тернопільській – 

Новосілка, у Черкаській – Михайлівка, у 

Чернівецькій – Шишківці, у Чернігівській – 

Будище. 
 

16. 16  
 

17. перше 

 
 

18. Полінезія 

по НІЛ ЛІН (розташовані) е з І 

(складається)Я 
 

д в і с т і    б і б л і я 

   е   о   л  р  н  

 с т р у м о к  е  ю  т  

   е   н   н  к  е  

   д    ш  д  и  р  

  м а н х е т т е н   н  

       а  р    е  

  ц   м  н      т  

 є р у с а л и м       

  б   г          

     е          

  о п о л о н и к      

     л    і      

   х х а р к і в      

     н    ш      
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19. шампанське 

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони 

географічних зазначень", ухвалений раніше Верховною Радою. Цей документ є 

частиною зобов'язань України у межах Угоди про асоціацію. Він повинен 

забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створити підстави для 

створення таких зазначень в Україні. 

Географічне зазначення - це назва або позначення, котрі ідентифікують товар 

як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості й 

особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою 

пов'язані із його географічним походженням. 

Приклади зареєстрованих географічних зазначень - "пармезан", "фета", 

"коньяк", "шампанське". Наприклад, напій може називатися "коньяком", якщо він 

виготовлений у французькій провінції Cognac. Міцні напої інших країн, вироблені 

за подібною технологією, мають продаватися під назвою "бренді". 

Під назвами "коньяк", "шампанське", "пармезан" тощо в Україні продаються 

товари, які виготовлені за межами традиційного місця походження цих продуктів. 

Тобто покупця вводять в оману. "Шампанське" 

правильно називати "ігристим вином".  

 Є і перший український продукт із географічним 

зазначенням зареєстрували в Україні. Це - гуцульська 

овеча бриндзя. Відтепер сир під такою назвою мають 

право продавати тільки мешканці високогірних районів 

Закарпаття, Прикарпаття та Буковини, що виробляють 

продукт за чітко визначеним, традиційним рецептом.  

 

20. Курітіба, Куритиба 

Курітіба відома своїм винятково чистим 

повітрям, ботанічним садом та безліччю 

парків, розкиданих по всій території міста. В 

середньому на навколишнє середовище 

виділяється близько 100 мільйонів доларів, 

що складає 5% від бюджету міста. 

Зараз у Куритибі проживає найбільша кількість етнічних українців у 

Бразилії, хоча вони й загалом асимілювалися з португаломовним суспільством. 
 

21. 4000000 
 

22. Чернівці 

Вулиця Ольги Кобилянської – єдина у Чернівцях пішохідна вулиця. Дата 

народження тодішньої Молодіївської, а пізніше Панської вулиці відома точно: в 

1786 році на розі Центральної площі та теперішньої Кобилянської був закладений 

перший мурований будинок, а перед тим на його місці довелося викорчувати 

чимало пеньків. На початку XX ст. старожитні хатки були витіснені дво- і 

триповерховими стильними кам'яницями, а саму вулицю забрукували. Ще живі ті 

чернівчани, котрі пам'ятають, як тодішню Панську двірники мили по кілька разів 
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на день водою з милом, а поліціант примушував кожного «нечупару» з брудним 

взуттям гарно витерти ноги, перш ніж ступити на бруківку.  

За легендою вулицю Ольги Кобилянської за часів Австрії підмітали 

трояндами. Тому цей двірник має в руках віник з трояндами. Це символічний 

пам'ятник всім чернівецьким двірникам, яким жителі міста зобов'язані чистотою. 

Двірники на Панській вулиці були освічені, знали кілька мов, тому цей образ 

такий витончений. 

На кам'яній дошці — напис (українською та німецькою мовами): «Чернівці 

— на півдорозі між Києвом і Бухарестом, Краковом і Одесою — були таємною 

столицею Європи, де тротуари підмітали букетами троянд, а книгарень було 

більше, ніж пекарень». 

Варто зазначити, що вже 8 років поспіль Чернівці отримують від ковалів 

подарунки на День міста. І все презенти стають туристичними «родзинками». 

Серед них - «Коло друзів» на Головний, гойдалки «Я люблю тебе», місток і лава 

для закоханих в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса 

Шевченка, велосипед і ключ із зображенням воріт Університету на площі Святої 

Марії, карета, символічний знак об'єкта ЮНЕСКО - резиденції митрополитів 

Буковини і Далмації на розі вул. Шкільної та Турецької, карта Чернівецької 

області. 
 

23. Пилюка збирається 
 

24. три 

Гетри, трико – і те, й інше є одягом. 
 

25. лікарня 

Приходить ветеринар до терапевта. 

Терапевт: 

- На що скаржитесь?  

Ветеринар: 

- Ні, ну так кожен зможе! 

- Без проблем. Ось вам пігулка. Якщо не допоможе, то завтра доведеться 

дорізати. 

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

Рєва Анна Олександрівна 

06.10 – 21.10.2019 
 

 

26. Тернопіль 

Тернопіль, Луцьк, Рівне, Львів, Хмельницький, Івано-Франківськ (у мене 

вийшов радіус 2,4 см).  

І навіть можна 7 обласних центрів – ще й Чернівці прихопити (2,9 см).  

А ось із центром у Івано-Франковську – 6, але коло трохи більшого радіусу 

(3,4 см). І з радіусом 3,5 см ще 7 іншіх центрів – Черкаси, Полтава, Дніпро, 

Кропивницький, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон. Але там важко говорити про 

центр кола. 
 

27. Вашингтон 
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Джордж Вашингтон мав декілька наборів протезів, які були зроблені зі 

слонової кістки, металевого сплаву і що є найстрашнішим припущенням – з зубів 

інших людей. Повідомляється, що ці зуби, ймовірно, належали колись рабам. 

Посилаючись на Mount Vernon Ladies 'Association, в документах Вашингтона 

наведені факти того, що він купував зубні щітки та зубні порошки вже в свої 20 з 

гаком років, але безрезультатно. Коли йому було 24 роки, у нього випав перший 

зуб. До 1781 року Вашингтон вже носив часткові протези, проте 1789 року у 

президента залишився тільки один зуб. Тоді він почав носити суцільні протези, які 

були зроблені зі слонової кістки або людських зубів. Такі зуби можна було купити 

майже за безцінь у чорношкірих рабів або в кращому випадку в дуже бідних 

людей. Прийнято вважати, що до такої швидкої втрати зубів призвело лікування 

малярії та віспи за допомогою оксиду ртуті. 

Більшість зубних протезів були зроблені для 

Вашингтона його дантистом Джоном Грінвудом, 

зокрема і його перший «президентський протез», зуби 

для якого були вирізані зі слонової кістки і кістки 

гіпопотама і з'єднувалися разом золотий скобою. 

Наводить на тривожні роздуми той факт, що попередній протез був зроблений з 

використанням справжніх людських зубів, імовірно афро-американських рабів. 

Інші протези були зроблені з таких матеріалів, як зуби осла, коня, слонова 

кістка і свинець. Вважають, що один з протезів, представлений на фото вище, був 

сконструйований з двох матеріалів - коров'ячих зубів і людських. 

Він усе життя страждав від зубного болю, що змушувало його вживати опій.  

 

28. Поліетиленові пакети, ПЕ-пакети 

Декілька фактів: 

160 000 пластикових пакетів використовуються в світі щосекунди. 

5 трильйонів пакетів виробляється на рік. Складені поряд вони можуть 

огорнути планету сім разів. 

Так звана Велика тихоокеанська сміттєва пляма – величезне скупчення 

сміття, що дрейфує в океані, складається більшою частиною саме з пластику. 

У 2008 році на березі океану в Каліфорнії в шлунку мертвого кита знайшли 

близько 22 кг пластику, що, ймовірно, і стало причиною загибелі. 

Пластик є штучно синтезованою сполукою, період розпаду якої триває до 

1000 років – мінімум кілька десятків поколінь наших нащадків зможуть 

«милуватися» пластиковим спадком нашої епохи, якщо нічого не змінити. 

Лише від 1% до 3% пакетів піддаються вторинній переробці по всьому світі. 

1977 – рік появи пакетів у супермаркетах. 

Загальна маса пластикових відходів на півночі Тихого Океану за деякими 

підрахунками перевищує масу планктону в 6 разів. 

Пластик виробляється з невідновлюваних ресурсів, таких як нафтопродукти 

та природній газ, видобуток яких шкодить довкіллю. 

 

29. 50 

А та, що не 50 – то 25)  

А чому це питання не було у ювілейному конкурсі))))) 



9 
 

 
 

30. проривання, відкривання 
 

31. Лондон 

Нині Лондон – третє за величиною місто Європи. Він заснований римлянами 

незабаром після їхнього вторгнення в Британію у 43 році.  

До кінця XVIII століття населення Лондона досягло мільйона чоловік. 

Населення Лондона збільшувалося в XIX – на початку XX століття, в період 

урбанізації. Приблизно з 1825 по 1925 рік Лондон був найбільш населеним містом 

у світі, після чого його випередив Нью-Йорк. 1939 року чисельність населення 

Лондона досягла історичного максимуму, склавши 8,6 мільйона жителів. Нині у 

столиці Британії мешкає 8,7 мільйона людей. 

 

32. 7529 

Візантійський календар – календар Східної 

Римської імперії, що був офіційно затверджений 

імператором Василем II в 988 році та 

використовувався аж до падіння імперії в 1453 

році. Він збігався з юліанським календарем, 

відрізняючись лише назвами місяців, 

переведеними з латині на грецьку мову. Першим 

днем року вважалося 1 вересня, а початком 

літочислення 5509 рік до н. е., передбачувана дата 

створення світу. 

Починати рік 1 вересня у Візантії стали 

близько 462 року, але офіційно це було визнано в 

537 році. Тим не менш, деякі візантійські хроністи 

(Максим Сповідник, Феофан Сповідник і Георгій 

Синкел) продовжували вважати початком року 25 

березня, аж до X століття ведучи відлік із 5493 

року до н. е. 

Високосний рік у візантійському календарі 

обчислювався так само, як і високосний рік у 

початковій версії юліанського календаря: шляхом 

подвоєння шостого дня перед березневими 

календами, тобто «повторенням» 24 лютого. 29 

лютого оголосили високосним днем тільки в Пізньому середньовіччі. 

 

33. ЗАБРІД 

ЗАБРІД 10,8 

ІЗОМЕР 11,5 

 

34. сходитися або розходитися  

В залежності від того, в який бік обертаються 

 

35. маленької букви 
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Імена та прізвища людей, які стали загальними назвами людей і предметів, 

пишуться з малої літери: донжуан, ловелас, ментор, меценат, робінзон, браунінг 

(пістолет), галіфе (штани), дизель (двигун), макінтош (одяг), максим (кулемет), 

рентген (апарат), френч (одяг). Так само пишуться загальні назви, утворені від 

власних імен (прізвищ): бонапартизм, мічурінець, пушкініст, шевченкіана. 

 

36. 15 (16) 

Число 500 було написано цифрами, а не словом 
н е с а н с т і с т р у м о к м с а 

е  і  е  а   р  р  к  а  м 

р    г  н  б о н д а р е н к о 

е   п р а д о  п  у  і  е  с 

р і а л   е       п і к а п 

ю   е  а м п і д б і л   е  а 

ф л  м  р   н  л  о  а н г л 

н  п , я т с о т  е  ж и р   е 

е ш  я  с   е  н  к  а ф о н 

т  і  п і д к л а д к а   і  н 

р  н е о н  а   е  б і б л і я 

а у т   о і ц к а р т с   а  р 

д  е  о  г  е   ю  л а н д о 

н а р к о к о н т р о л ь   т  п 

а  н  н у   г   ь  к а р л о 

т  е   л   у   к  і  о  л 

ш а т д г я і м т и р а л о п п о к 

 

37. встають першими задні ряди та балкони 

А перші ряди, де найдорожчі квітки, встають лише тоді, коли зрозуміють, що 

стоїть весь зал. 

 

38. слов’яни 

Етномовна спільність включає етнічні спільноти, 

близькі між собою за мовою (мови однієї гілки або групи 

лінгвістичної класифікації) і меншою мірою за 

господарсько-побутовим укладом та культурою. Це так 

звані споріднені народи 

Слов'яни (ст.-сл. словѣнє, болг. славяни, словен. 

slovani, рос. славяне, біл. славяне, серб. і мак. словени, 

хорв. і босн. slaveni, пол. słowianie, чеськ. slované, словац. slovania, каш. słowiónie, 

в.-луж. słowjenjo, н.-луж. słowjany) — найбільша в Європі етномовна спільність. 
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Нині слов'яни розселені на великій території Південної, Центральної та 

Східної Європи і далі на схід — аж до Далекого Сходу Російської Федерації. За 

географічним критерієм утворюють три гілки: східнослов'янську (українці, 

білоруси, росіяни), західнослов'янську (поляки, кашуби, чехи, словаки, 

лужичани), південнослов'янську (серби, хорвати, словенці, боснійці, болгари, 

македонці, чорногорці). Слов'яни розмовляють слов'янськими мовами. 
 

39. Англія 

Ліги чемпіонів: 

 
Ліги Європи 

 
Суперкубку УЕФА  

 
 

 

40. смартфон, телефон, планшет 
 

41. вбивство видатних політичних діячів 

336 р. до н.е. – вбитий Філіпп II Македонський. 

44 до н.е. – вбиті Гай Юлій Цезар, Беребіста та Птолемей XIV. 

1865 – вбитий Авраам Лінкольн. 

1948 – вбитий Махатма Ганді 

1963 – внаслідок замаху загинув Джон Ф. Кеннеді. 

1968 – вбитий Мартін Лютер Кінг (молодший) 

1968 – застрелений Роберт Кеннеді. 

1980 – вбитий Джон Вінстон Оно Леннон 

1981 – вбиті Зія Зіаур Рахман, Мохаммед Алі Раджан та Мохаммед Анвар ас-

Садат. 

1984 – вбита Індіра Ганді 

1986 – вбитий Свен Улоф Йоахім Пальме 

1995 – вбитий Іцхак Рабин 

2005 – вбитий Аслан Масхадов. 
 

42. 1888 

Мова йде про видатних діячів, зображених на  грошових знаках України (а 

також – про їх батьків). 

1 – Володимир Великий (Святослав та Малуша) 

2 – Ярослав Мудрий (Володимир та Рогніда) 

5 – Богдан Хмельницький (Михайло та Агафія) 

10 – Іван Мазепа (Стефан-Адам та Марина (Марія-Магдалина у чернецтві) 

20 – Іван Франко (Яків та Марія) 

50 – Михайло Грушевський (Сергій та Глафіра) 

100 – Тарас Шевченко (Григорій та Катерина) 

200 – Леся Українка (Петро та Ольга) 

500 – Григорій Сковорода (Сава та Пелагея) 

1000 – Володимир Вернадський (Іван та Ганна) 
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43. кров 

«Перша кров на виборах президента України: 

перипетії з аналізами і антикорупційні програми» 
 

44. Ювенал 

«Mens sana in corpore sano» (лат. «У здоровому 

тілі — здоровий дух») — відомий крилатий 

латинський вираз. Традиційне розуміння: зберігаючи тіло здоровим, людина зберігає 

в собі і душевне здоров'я. 

Фраза Ювенала стала популярною після того, як її повторили англійський 

філософ Джон Локк (1632–1704) і французький письменник-просвітитель Жан Жак 

Руссо (1712–1778). Всі автори виходили з того, що наявність здорового тіла аж ніяк не 

гарантує наявність здорового духу. Навпаки, вони говорили про те, що потрібно 

прагнути до цієї гармонії, оскільки вона в реальності зустрічається рідко. Таким 

чином, традиційне розуміння цього крилатого вислову є повною протилежністю 

спочатку вкладеному в нього сенсу: люди сприймають другу частину як слідок з 

першої. Правильніше було б говорити про те, що автор цього вислову прагнув 

сформулювати думку про гармонійно розвинуту людину, якій притаманне і те, і інше. 
 

45. Флаш, флеш, flush 

Це п'ять карт однієї масті. 

А на першому фото навіть стрейт-флаш 

(стріт-флеш,  straight flush) — п'ять карт однієї 

масті, що йдуть по зростанню без прогалин. 

 

46. Едіп, Електра 

Не вистачає букви И в анаграмі.  

Комплекси Едіпа полягає у скеровуванні ніжних, любовних і примітивно 

еротичних почуттів сина до матері в поєднанні з агресивними, конкурентними 

почуттями, які скеровуються на батьківську постать, місце якої прагне зайняти 

дитина у стосунках 

Комплекс Електри – потяг дівчат до батька і агресію до матері. 

 

47. Світське 

«Радянське шампанське» (рос. «Советское шампанское»)  — радянська назва 

ігристого вина, розробленого в 1928 році Раднаргоспом, сьогодні — усталений 

бренд на ринку України та деяких країн СНД. Масове виробництво розпочалося з 

1937 року. У СРСР марка була задіяна на всіх заводах ігристих вин. 

На початку 2016 року в Україні шампанське потрапило під закон про 

декомунізацію і його назва на багатьох 

заводах було змінено на «Советовское» 

і «Світське», хоча два заводи 

продовжують його випускати з 

класичним назвою «Советское» - 

Харківський завод шампанських вин і 

Ізмаїльський винний завод. 
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На Київському заводі шампанських вин додали 2 букви 

і обидва слова – на російській мові. На Таїровському 

(Одеська область) прибрали 1 букву, але також все на 

російській мові у назві. 

Але у Таїрово є й такі пляшки: у назві перше слово 

російською, а далі все – українською. Хоча на всіх 

етикетках цієї пляшки присутнє і слово «Світське» 

українською. 
 

48.  
 

49. 
 

50. BMW 

Баварський автоконцерн BMW в представлення не 

потребує. Його імідж давно і міцно визначили надійні й якісні 

автомобілі та мотоцикли, на кожному з яких красується фірмовий знак у вигляді 

кола з двома синіми і двома білими секторами. 

Існує легенда, що таке зображення пов'язане з тим, що на зорі своєї історії 

компанія займалася випуском авіаційних двигунів. Мовляв, колірна палітра - це 

небо і хмари, видимі крізь крутиться пропелер.  

Прихильники даної теорії небезпідставно стверджують, що перед початком 

Першої Світової війни мотори БМВ надзвичайно цінувалися в світі. Звідси - і 

авіаційна тематика, яка символізує перехід високої якості на автомобільну 

продукцію. В якості аргументу також наводиться ілюстрація одного з журналів, 

де символ суміщений з летять в хмарах літаком. 

Здавалося, все розкладено по поличках, ось тільки ... сам концерн авіаційну 

версію заперечує. І, на жаль, більше карт не розкриває.  

https://www.autonews.ru/news/5e6b3d839a79478259a84e0f  

Логотип BMW був створений в 1917-му. Це 

факт! А далі починаються легенди. За однією з них 

звичні нині кольори вийшли злиттям фамільного 

герба засновника фірми Раппа і прапора Баварії. В 

деталях: 

 прапор Баварії має білі і сині кольори; 

 на гербі Раппа чорний кінь, розділяє 

площа на частини; 

 написи на гербі і логотипі знаходяться на однакових місцях. 

Збіги, безумовно, є. Але переконливі вони. Різноманітність «класичних» 

геральдичних елементів є, але варіанти вибору кольору, і форми все одно 

обмежені. І чому Рапп не використав скакуна, як центральний елемент герба і 

символ швидкості і стрімкості? 

Автоконцерн інтригує тим, що не дає розшифровку значень квітів, а лише 

інформує що синій, білий і сірий - її фірмова «гамма». 
 

51. Кавсадзе 
 

https://www.autonews.ru/news/5e6b3d839a79478259a84e0f

