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Відповіді І туру 51-го конкурсу «50 слів» 

Бондарєва Вікторія Борисівна 

Адреса  вул. Молодіжна, буд. 6, кв. 15, с. Веселе, 

Старобільський район, Луганська область, Україна, 92733 

Викладач  Старобільського коледжу Луганського НАУ  

 (вул. Молодіжна, буд. 8,  с. Веселе, Старобільський район, Луганська 

область,  92733) 

Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання – 

 19.03.20 – 03.04.20 

 

Доброго дня, шановний Валерію Михайловичу! 

В цей  час, коли майже паралізовані зустрічі, спілкування, ходіння в гості та в 

більшості випадків на роботу, – наш конкурс набуває подвійної користі. Вільний час 

і невгамовну енергію саме зараз, як ніколи, можна використати для власного 

розвитку і самозбагачення.  

Я вірю, що «50» слів вистоїть у цей тривожний час, подолає негаразди і ще 

довго-довго буде нести нам радість! 

Бажаю Вам міцного здоров’я, успіхів, доброго настрою і злагоди! 

 

1. 20 

І тур (запитання) – 4; ІІ тур (запитання) – 8; відповіді - 8  

 

2. Д 

У 2002 році трапився неприємний дипломатичний казус: під час візиту в 

Іспанію президента Ірану Мохаммеда Хатамі з програми вечора терміново 

виключили святкову вечерю. Справа в тому, що глава Ісламської Республіки 

відмовився сідати за стіл з вином, а іспанці не захотіли прибирати алкоголь. 

Вирішити суперечку так і не вдалося, тому сторони залишилися зовсім без вечері. 

Проблема, з якою зіткнулися колись іспанські дипломати, полягала в тому, що 

мусульмани не п'ють вино і взагалі будь-який алкоголь. Це 

потрібно враховувати. Але як бути, якщо протоколи двох країн 

в цьому питанні не збігаються? Передбачається, що вино на 

стіл все ж може бути виставлено, але пропонувати, а вже тим 

більше, наполягати на тому, щоб арабський посланник його 

випив, неприпустимо. Зі свининою справи йдуть трохи інакше. 

Подавати на стіл страви зі свинини, коли гостями є 

мусульмани, - взагалі табу. Це може зіпсувати міжнародні 

відносини між двома країнами раз і назавжди. 

У справі дипломатії не може бути дрібниць, навіть неправильно обрані зАпонки 

одного з учасників переговорів можуть зірвати грандіозну угоду між державами. 

Першими зрозуміли значення дипломатії для успіху в міжнародних справах 

французи. І основоположником в цьому вважається кардинал Рішельє. 

Відома історія про сина посла Індії в Сполученому Королівстві, який приїхав в 

Лондон відвідати батька і ледь не «підвів його під монастир». Хлопчик побачив в 

магазині кольорові олівці, і чи то «біс поплутав», чи то просто дитяча 
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безпосередність позначилася, але дитина олівці вкрала. Коли ця історія стала відома 

широкій громадськості, батько подав у відставку, заявивши, що вчинок сина не 

дозволяє більше представляти йому свою країну. Посол склав з себе повноваження і 

покинув Лондон. 

Дипломати, яким доводиться мати справу з арабськими послами, як правило, 

добре знають Коран і ніколи не дозволять собі зневажливого висловлювання про 

нього або про Іслам в цілому. Ні в якому разі не можна подавати руку жінці, не 

прийнято розпитувати про дружину і передавати їй привіти.  

Але якщо ви раптом в якості посла виявилися на офіційному прийомі, 

наприклад, в Іраку, то будьте готові до того, що на стіл подадуть цілу голову 

корови, яку розбирати по тарілках всі гості будуть руками. Просити при цьому ніж і 

виделку не рекомендується. Як тільки вам запропонують прохолодні напої, знайте: 

аудієнція закінчена. У Марокко цим сигналом можуть стати три склянки чаю, які ви 

будете зобов'язані випити. 

Якщо ж ви любите вино і жінок, то вам просто необхідно стати послом в Італії. 

Тут вино присутнє на всіх офіційних прийомах, включаючи сніданки, жінкам можна 

і потрібно цілувати руки, а говорити італійці будуть багато і про все. Головне в 

цьому процесі - не перебивати. 

У 1950-1960-х роках американські літаки нерідко порушували повітряний 

простір Китаю з метою розвідки. Китайська влада фіксувала кожне порушення і 

кожного разу висилала по дипломатичних каналах «попередження» США, хоча 

ніяких реальних дій за ними не слідувало, а рахунок таких попереджень вівся на 

сотні. Така політика стала причиною появи виразу «останнє китайське 

попередження», що означає загрозу без наслідків. 

 

3. калібратор 

З появою калібратора виробники можуть успішно управляти всіма операціями 

після збору врожаю і споживач може отримати практично ідеальний продукт. 

На малюнку зображені ручні калібратори. 

Для зручної роботи існує чотири моделі: квадратний, лінійний, віяловий, кільце 

каліброване. 

З наукової точки зору у визначенні фруктів, овочів та ягід дуже часто ми 

помиляємося! Звичні нам овочі – не овочі, фрукти - не фрукти, а ягоди – не ягоди. 

Наприклад, у побуті ми звикли називати ягодами соковиті плоди садових дерев і 

кущів. 

Адже що таке ягода? Ботаніки називають ягодою плід з великою кількістю 

насіння і соковитою м'якоттю, покритий щільною шкірястою оболонкою. А значить, 

і диня, і кавун - ягоди. І огірок, і помідор, і баклажан,  і кабачок, і гарбуз, уявіть собі, 

- теж ягоди! 

Візьмемо для прикладу помідор. З точки зору ботаніки – це ягода. А ось з точки 

зору технологічної систематики, помідор відноситься до овочів. Тут мається на увазі 

спосіб вирощування, схожий з іншими овочевими рослинами. В Євросоюзі ж до 

цього питання дещо інший підхід. До фруктів там відносять соковиті плоди рослин, 

зокрема, кістянки або ягоди. Таким чином томати, з точки зору європейців, є 

фруктами. До речі, найпопулярнішим у світі фруктом є помідор! 
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Коротше кажучи, якщо заглиблюватися у цю тему, починаєш розуміти, що з 

систематикою  звичних нам овочів, фруктів та ягід повний бардак ☺ 

В середньому один гранат може містити від 600 до 1400 кісточок.  

Картопля стала першим овочем, що зазнав на собі невагомість - його виростили 

на космічному кораблі Колумбія в жовтні 1995 року. 

Королівська диня Юбарі - найдорожчий фрукт. Її вартість становить близько 23 

тисяч доларів. Ця диня з оранжевою м'якоттю - гібрид двох мускусних динь. Вона 

цінується завдяки своїй солодкості і соковитості. 

Дуріан, фрукт з пекельним запахом і божественним смаком, також називають 

«королем усіх фруктів». Він виділяє мікс ароматів - тухлих яєць, спітнілих 

шкарпеток, гнилого сміття разом з солодкими фруктовими нотами. 

 

4. три 

   Вагаюся, як рахувати. 

Взагалі-то Микола Леонтович 

використав повтор чотирьох нот, 

але дві з них однакові і тому я 

схиляюся до відповіді  - три. 

Мабуть, правильно буде – 4 звуки, 

але 3 ноти (ось цитата з 

інтернету: Мелодія «Щедрика» 

дуже проста, в її основі лише 

чотири звуки: до-сі-до-ля).  

 

5. закон 

Дурням закон не писаний ... 

Якщо писаний, то не читаний ... 

  Якщо читаний, то не зрозумілий ... 

  Якщо зрозумілий, то не так! 

 

6. нуль, жодної 

 

7. моди 

 

8. 2019 

9. піке 

Аеробатика – це шоу вищого пілотажу для 

глядачів.  

Після відмови усіх двигунів літак не падає, 

а планує. 

Дзеркало – найважча фігура вищого пілотажу (див. рис.) 

 

10. папір 

Що тільки не придумають робити з паперу, використовуючи його не за 

призначенням! 
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На незвичайних виставках жіночого одягу проходять 

покази нарядів і капелюхів, зроблених з туалетного паперу. 

Іспанські футбольні вболівальники роблять з нього стрічки і 

гірлянди в період матчів. 

На думку деяких психологів, найкраще місце для 

читання, як не дивно - туалет. Цей факт не залишився 

непоміченим. Деякі виробники стали друкувати анекдоти і цілі 

твори на рулонах туалетного паперу. Сміх сміхом, але це 

нововведення користується успіхом, і такі "книги" 

презентуються на багатьох книжкових ярмарках. 

Для виробництва паперу підходить тільки 9 порід дерев. Це хвойні - сосна, 

ялина, ялиця і модрина, а також листяні - вільха, береза, тополя, осика і бук. 

Папір їстівний, так як складається на 85% з целюлози, що є складним 

вуглеводом, який містить глюкозу. 

Довгий час вважалося, що звичайний лист офісного паперу не можна зігнути 

удвічі більше семи разів. Цю гіпотезу спростувала в 2001 році звичайна школярка з 

Каліфорнії Брітні Гелліван, яка змогла скласти навпіл паперовий лист дванадцять 

разів. 

Порізатися папером також просто, як і лезом ножа, причому поріз від паперу 

нерідко буває навіть болючішим. Справа в тому, що папір має товщину таку ж, як і 

лезо бритви - всього лише 100 мікроміліметрів. 

Масовий випуск туалетного паперу в СРСР був налагоджений в 1969 році на 

Сясьскому целюлозно-паперовому комбінаті. Спочатку папір ніхто не купував - 

радянські люди не розуміли, навіщо витрачати гроші, якщо 

є газети. Туалетний папір навіть довелося рекламувати в 

кінотеатрах і примусово поширювати серед робітників на 

підприємствах. Зате коли народ розібрався, навіщо ця 

дивина потрібна, туалетний папір швидко стала одним з 

дефіцитних товарів.  

Уявіть собі, що ви їдете по автомагістралі шириною 

метрів шість зі швидкістю в 110 км / ч. Ось саме так і 

виробляється папір - 1800 м в хвилину, 24 години на день, 

365 днів у році. 

На папері з коноплі був написаний перший проект 

Декларації Незалежності США. 

 

11. НАДТ 

 

12. Кавсадзе 

Стільки намучилась з цим запитанням. Перечитала безліч назв фільмів-

казочок☺, прем’єри яких були в 1970 році (і про які, до речі, я навіть не чула). 

Ознайомилася з акторами, яким зараз 85 років. Декілька разів поверталася до 

«Білого сонця пустелі» і знову відкидала цей варіант. А все тому, що у запитанні 

пропонується вказати прізвище актора, якому зараз 85 років, а Кахі Кавсадзе 

виповниться 85 років тільки 5 червня. 

Цікава назва☺ 
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І все одно, не маючи інших варіантів, зупинилася саме на цьому фільмі і цьому 

акторі. 

Робоча назва цього фільму спочатку була «Врятуйте 

гарем» у зв’язку з тим, що автору В. Єжову консультанти 

розповіли про покинуті гареми в пустелі і яких 

червоноармійцям приходилося доставляти до найближчих 

кішлаків. (Ось Вам і «казочка», шановний голова 

оргкомітету☺). 

Колоритну дружину Сухова зіграла журналістка, у фільмі засвітився 

кримінальний авторитет,  Петруху зіграв слюсар, а з 9-ти жінок гарему тільки три 

були акторками.  

Кахі Кавсадзе, найкрасивіший чоловік Дагестану, не міг залишитися без 

еротичної сцени. У фільмі вона була, але потім її цензори вирізали. Напівголий 

Абдулла на ложе з однією з дружин виглядав досить ефектно. Мотиль ледве змусив 

його роздягнутися, вигнавши всіх з павільйону, але в самий розпал зйомки на 

майданчик прорвалася жінка, яка виявилася дружиною «чорного отамана». Вийшов 

страшний конфуз ... 

Робота над фільмом була нелегкою. Актор Годовіков знімався з температурою 

під 40. А на доданок, Кахі, проколюючи червоноармійця багнетом, промахнувся 

мимо страхувальної дощечки. 

 Несолодко довелося на зйомках і Спартаку 

Мішуліну. Роль Саїда виявилася дуже ризикованою. 

Актор годинами перебував в піску, страждаючи від 

спеки. Його сажали  в спеціальний ящик і закопували, 

залишаючи на поверхні тільки голову. Саме вона 

викликала чималий інтерес у місцевої фауни: то змія 

проповзе, то верблюд зазіхне, а ще й плюне. 

Стрічка вийшла на великі екрани в 1970 році і «зазвучала» на весь Союз. Її 

дивилися десятки разів, «іскрили» цитатами і копіювали повадки героїв. Картина 

стала по-справжньому народною. 

Пам’ятники головним героям є в Самарі, Кургані, Амвросіївці (Донецька обл.), 

Южно-Сахалінську, Луганську. 

Традиція дивитися «Біле сонце пустелі» перед польотом космонавтів пішла з 

екіпажу корабля Союз-12. Це була психологічно нелегка місія після трагедії на 

Союз-11, що забрала три життя. Перед стартом Лазарєв і Макаров дивилися «Біле 

сонце». Екіпаж був скорочений до 2 осіб, але після вдалого приземлення вони 

казали, що з ними був третій член екіпажу - товариш Сухов, який підбадьорював в 

скрутні хвилини. Так жарт зробив фільм талісманом, і схоже, досить вдалим. За 

словами Кубасова, з моменту появи червоноармійця Сухова на Байконурі жоден 

наш космонавт не загинув. 

 

13. Храм всіх релігій, Всесвітній храм, Будинок поклоніння. 

Бахаї - це монотеїстична релігія, вчення якої ґрунтується на єдності людства, 

бога і всіх релігій на землі. 
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Храми бахаї (Будинки Поклоніння) 

відкриті для всіх людей, незалежно від 

віросповідання. Храми мають різноманітну 

архітектуру, але загальним для них є 

дев’ятикутна форма в плані, центральний 

купол і дев'ять входів, що символізує 

відкритість всьому людству. 

Найпрекрасніший храм багаї  - "Лотос" в 

Нью-Делі, Індія. Він був побудований в 1986 

році і став однією з визначних пам'яток Індії, обігнавши по щорічному числу 

відвідувачів навіть Тадж-Махал. 

Храм в Чилі став восьмим за рахунком 

храмом багаї в світі. 

«Це місце для представників всіх релігій 

світу і для тих, хто не відносить себе до жодної 

з них», - сказав архітектор Сіамак Харірі   під 

час відкриття храму в жовтні 2016 року.  

Храм в Сантьяго за формою нагадує 

кам'яну квітку, що розпускається, і складається 

з дев'яти напівпрозорих пелюстків. Вночі образ 

храму змінюється на інший: весь його вигляд 

перетворюється у світильник, сяючий теплим 

внутрішнім світлом. Храм, в якому немає жодної 

прямої лінії, знаходиться в оточенні садів з 

дев'ятьма басейнами у формі лілій і дев'ятьма 

окремими садами для молитов. Дев’ятиграна 

конструкція і наявність дев'яти входів - обов'язкові 

умови при будівництві Будинків поклоніння. Це 

символ того, що в храмі раді вітати людей з усіх 

сторін світу. 

Людство єдине в своєму різномаїтті. Будь-які 

забобони, що розділяють людей, - расові, 

національні, класові, релігійні, політичні - повинні 

залишитися  в минулому. 

Храм Всіх Релігій в Казані - це скоріше музей 

під відкритим небом, ніж храм, в прямому 

розумінні. Тут не проводяться церковні служби, 

головна мета - це зрозуміти людям, що можна жити в мирі та 

злагоді, не дивлячись на те, до якої віри належить людина.  

Над проектом будівлі працював Святослав Реріх, син 

великого художника Миколи Реріха. 

 

14. вимикають світло. 

Перегортати сторінки можна і в темряві ☺ 
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Не тільки габровці, звичайно, славляться такою 

феноменальною скупістю. У Великобританії, наприклад, 

дуже популярні анекдоти про шотландців, по суті своїй 

абсолютно ідентичні габровським. Однак на відміну від 

доброзичливих габровців скупі, але запальні шотландці 

часто ображаються на подібні жарти з боку англійців. 

Безхвоста домашня кішка стало габровською  емблемою. Справа в тому, що ця 

кішка - втілення самої ідеї габровського гумору, його квінтесенції, так би мовити. 

Тому що є жартівливе повір'я, що габровці відрубують своїм кішкам хвости, щоб 

скоріше закривати за ними вхідні двері і не випускати старанно накопичене тепло, 

таким чином економлячи на дровах. 

Адже не тільки жителі інших болгарських міст, а також всіх інших країн, 

знайомих з таким явищем, як Габровський гумор, сміються над скупістю габровців, 

а й самі габровці, на відміну від тих же шотландців, із задоволенням зубоскалять 

про самих себе. І допоки габровці вважають своїм девізом чудову фразу «Світ 

вижив, тому що сміявся», світ дійсно буде непорушним. 

 

15. Іванівка 

Тільки 47% населених пунктів в Україні мають унікальні назви. Решта хоч один 

раз але дублюються. 

Найчастіше назва населеного пункту в Україні 

починається з букви "К" - більше 10%! Рідше з 

букви "Ї" - таких всього 5.  

Дефіс зустрічається в майже 2% назв 

населених пунктів. Трохи більше 2% назв мають 

апостроф. 

Існує всього 5 населених пунктів, назва яких 

складається з трьох слів. Зокрема й село з 

найекзотішою назвою - Сакко І Ванцетті (в 

Донецькій області) 

Назви ці часом так надзвичайно поєднуються, 

що їх можна читати мов детектив чи трилер. От, 

скажімо, у Чернігівській області є населені пункти 

Мармизівка, Пальчики, Носівка, Нічогівка і 

Велика Дівиця. І одразу уявляється ота сама 

дівиця з носиком, пальчиками і мармизою. А на 

карті Хмельниччині легко змоделювати кривавий 

конфлікт, поглянувши на села Зайчики, Топори і Сковородки.  

 ☺А у нас на Луганщині є місто Щастя та село Караван-Солодкий 

 

16. 16 

Навіть не уявляла, що при розгадуванні кросворду у мене виникне купа сумнівів. 

Мова піде про №4 по-вертикалі. Я думаю, що там повинно бути слово «брюки». 

З русизмом тут все ясно. В українську мову назва, напевне, потрапила через 

російську. Слово брюки пов’язується насамперед з торгівельною мережею, з мовою 
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реклами. Воно прийшло в нашу мову з розвитком промисловості як позначення 

промислового виробу, тоді як давнішнє слово штани пов’язувалося з побутовим 

виготовленням одягу. 

А от з визначенням «верхнього одягу» виявилося не все так просто. 

Я ніколи не вважала штани верхнім одягом. У моєму понятті верхній одяг  - це 

різні пальта, куртки, шуби, плащі  тощо. 

 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1

%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3 

Виходить, брюки не можна вважати верхнім одягом. 

У безлічі статей штани і, зокрема, брюки, відносять до поясного (стегнового) 

одягу і не вважають верхнім одягом.  

У зв’язку з тим, що мені дуже хотілося, щоб у № 4 були сАме брюки, я 

продовжила пошук. І мої потуги не пройшли даремно. 

Верхній одяг — одяг, що надягають на натільну білизну й (або) сукню (костюм). 

Наприклад: пальто, плащ, піджак, жилет, штани, спідниця, сукня, блуза й т.д. 

https://studall.org/all3-64096.html 

Верхній одяг – це плечовий і поясний одяг за винятком білизняних  та 

корсетних виробів. 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1223&T=01_2&lng=1&st=0 

І як контрольний постріл: 

 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8 

ФУХ!!!  А чому мені хотілося, щоб там були брюки? Тому що на моїй пам’яті 

ще жодного разу не було так, щоб усі слова в кросворді були словами-відповідями. А 

це дуже класно! 

 

17. перше 

 

18. Полінезія 

 

19. шампанське 

 

20. Куритиба, Курітіба 

 

21.     4 000 000 

Однозначної відповіді так і не знайшла. Ось такі 

дані змогла відшукати: 

https://komondorvet.ru/posts/stati/145/ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3
https://studall.org/all3-64096.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1223&T=01_2&lng=1&st=0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://komondorvet.ru/posts/stati/145/
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http://www.dogtales.ru/?p=8954 

 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-

2018/grom_eksperts/polis_propo_226_1232766548.pdf4 

Аналізуючи дані, роблю висновок, що кількість йде на мільйони. 

 

22. Чернівці 

 

23. пил наноситься вітром, а потім змочується водою  

 

24. три 

 

25. поліклініка 

 

 

Відповіді ІІ туру 51-го конкурсу «50 слів» 

Бондарєва Вікторія Борисівна 

Адреса  вул. Молодіжна, буд. 6, кв. 15, с. Веселе, 

Старобільський район, Луганська область, Україна, 92733 

Викладач  Старобільського коледжу Луганського НАУ  

 (вул. Молодіжна, буд. 8,  с. Веселе, Старобільський район, Луганська 

область,  92733) 

Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдання – 

 04.04.20 – 19.04.20 

 

http://www.dogtales.ru/?p=8954
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/grom_eksperts/polis_propo_226_1232766548.pdf4
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-civik-2018/grom_eksperts/polis_propo_226_1232766548.pdf4
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Доброго дня, шановний Валерію Михайловичу! 

Я беру участь у дванадцятому конкурсі «50 слів» і вперше в мене стільки 

проблем з відповідями. Тільки в третині я більш-менш впевнена, а десь 4-5 – взагалі 

не знаю відповідей. Звісно, що запитання дуже цікаві, але у мене вони не «пішли». 

Все ж таки я сподіваюся, що це не стане сумною традицією. 

Бажаю Вам міцного здоров’я, спокою, щирих почуттів і менше запитань, де 

треба здогадатися і проявити свою кмітливість☺! 

 

26. Чернівці   

 

27. Вашингтон 

В різних джерелах вказується різний вік, коли 

Вашингтон втратив перший зуб. 

Джордж Вашингтон був не лише найпершим, але й 

найвищим президентом за всю історію США. Так, його 

зріст становив майже 190 см. 

Джорджа захоплювали не тільки полювання, верхова їзда, риболовля, а й цирк, 

театр, виставки тварин. Коли на вулиці була 

погана погода, Вашингтон міг цілий день 

сидіти вдома, грати в більярд або карти. 

Однак найсильніша його пристрасть, що 

пройшла через все його життя, це танці. Він 

дуже часто бував на балах, де користувався 

чималим успіхом у жінок. 

Це єдиний президент, за якого 

проголосували 100% виборців. 

 Спершу Вашингтон відмовився від 

президентської зарплатні у 25 тисяч доларів 

на рік. Проте згодом, щоб не створювати прецедент, погодився. Не хотів, аби 

американці думали, що президентом може бути лише багата людина, якій 

не потрібна зарплата. 25 тисяч на той час для країни були гігантською сумою 

і становили 2 відсотки від загального бюджету держави! Це як Порошенко, 

наприклад, отримував би мільйон гривень на місяць. 

У 1797 році Вашингтон пішов із посади і прожив ще два роки. За цей час встиг 

збудувати найбільший у країні лікеро-горілчаний завод і поїв співвітчизників 

першокласним віскі.  

Він також обожнював собак (мав їх аж 36), а також верхову їзду. Однак він 

вимагав, щоб кінь, якого мав осідлати, був ідеально чистим. Президент навіть 

перевіряв чистоту зубів тварини. 

Під час другої інавгурації Джордж Вашингтон виголосив найкоротшу промову. 

Вона складалася із 133 слів. 

Він дуже любив писати. Залишив, за різними оцінками, від 18 до 20 тисяч 

листів! Навіть коли щодня з-під пера вийде один лист, знадобиться від 

50 до 55 років, аби перевершити президента. 
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 Декілька висловів Джорджа Вашингтона, які найчастіше цитують: 

Краще бути одному, ніж в поганій компанії.  

Готуватися до війни — це один з найбільш ефективних засобів збереження 

миру.  

Щастя більше залежить від внутрішньої структури розуму людини, ніж від 

зовнішнього впливу. 

У Вашингтона було безліч прізвиськ. Американський Фабія, Старий Лис, 

Мудрець з Маунт-Вернон, Американський Цинцинната, батько своє країни і т.д. 

Цікаво: в Петергофі досі живе старе дерево - дуб, посаджений особисто 

Миколою I. А при чому тут Вашингтон, запитаєте ви? Виявляється, дерево виросло 

з жолудя, взятого з могили першого президента Америки. Ось такий незвичайний 

зв`язок існує між двома великими світовими державами! 

   

28. пластикові пакети 

Чому потрібно провітрювати приміщення? 

Більшість людей, проводять величезну кількість 

свого часу, в закритих приміщеннях навіть не 

здогадуючись, що всередині приміщення повітря 

більш ніж в 25 разів брудніше повітря зовні. 

5 тонн косметичних засобів (креми від загару, 

для шкіри, помада, тіні) щорічно виявляється в 

Світовому океані. Жіночий організм вбирає 2,5 кг косметики на рік.  

Щорічно в світі на смітник викидається близько 125 мільйонів працездатних 

телефонів, які просто набридли своїм господарям. 

Щоб виростити 1 кілограм картоплі потрібно затратити 100 літрів води, 1 

кілограм рису - 4000 літрів води, 1 кілограм яловичини - 13000 літрів води. 2400 

літрів води йде на виробництво одного єдиного гамбургера. 

70-80% всієї споживаної людьми прісної води витрачається в сільському 

господарстві. Вкрай неефективне використання води в сільськогосподарській галузі 

виробництва притаманне всім країнам світу.  

Важко повірити в те, що погана екологія може мати будь-які вигоди, але це так. 

Вчені з Кардіфського університету в Уельсі виявили, що самці птахів в 

забрудненому середовищі співають мелодійніше. Дослідники годували шпаків 

забрудненими хробаками. Згодом область мозку птахів, що відповідає за спів, 

збільшилася в розмірах. Це дозволило самцям співати більш довгі і складні рулади - 

саме на цю здатність самки звертають увагу при пошуку партнера. Але також 

дослідники виявили, що забруднення послаблює імунітет пернатих. 

Хоч це звучить неймовірно, але є правдою: поштові голуби в забрудненому 

повітряному просторі літають швидше! Ці птахи популярні тим, що розвивають 

високу швидкість польоту і вміють повертатися на «домашню базу». Вчені не 

розуміють, чому так відбувається, але мають на цей рахунок кілька теорій. Одна з 

них пов'язана з ароматичними імпульсами, особливо важливими для птахів. 

Імовірно в дуже брудному повітрі присутні багато органічних і неорганічних 

сполук. Їх наявність допомагає голубам визначати місце розташування «дому».  
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Багато хто вважає, що забруднення повітря - проблема сучасності. Нові 

дослідження спростовують це твердження. Деякі стародавні цивілізації також 

страждали від такої проблеми. Вчені обстежили 15 єгипетських мумій і виявили в їх 

легенях тверді частинки. Саме вони викликають проблеми з легенями, серцеві 

захворювання і навіть рак. Ще більше здивувалися науковці, коли виявили, що 

дрібні частинки подібні до тих, які залишаються в легенях сьогодні внаслідок 

вдихання вихлопних газів автомобілів. Це відкриття зацікавило громадськість. 

Можливо, причиною є наявність в той час гірської промисловості. Але твердих 

частинок в легенях древніх єгиптян виявлено занадто багато. Питання про те, де ж 

вони примудрялися знайти таке забруднене повітря, до сих пір залишається 

відкритим. 

Найбільший в світі сміттєвий полігон знаходиться в Америці, в місцевості 

Фреш Кіллс. Він займає площу в цілих 1200 гектарів. Це дорівнює 1700 футбольним 

полям. Щодня в нього висипають близько 13 тисяч тонн відходів і сміття. 

Після того, як було завершено будівництво Зимового палацу, вся площа була 

повністю завалена будівельним сміттям, і 

стало гостре питання про те, що ж з ним 

робити. Імператор Петро третій вирішив 

оригінальним способом позбутися відходів 

будівництва. Він наказав оголосити народу, 

що кожен бажаючий може взяти все що 

завгодно з площі і при цьому абсолютно 

безкоштовно. Протягом невеликого 

проміжку часу все сміття було прибрано. 

Прізвисько «мусор» поліцейські отримали зовсім не від побутових відходів. 

Воно походить від Московського кримінальний розшуку (російською МУС). 

 

29. 50 

 

30.     

Нічого не прийшло в голову, крім того, що це подвійний 

захист від проривання для того, щоб пакет прослужив довше.  

 

31. Пекін 

Відомості вкотре загнали мене в куток – такі вони суперечливі і заплутані. 

По-перше, у запитанні йде мова про «два століття тому». Не сказано, наприклад, 

конкретно у 1820-му році, або було б додане слово «рівно» два століття. А тут 

якось, на мій погляд, оптічно, чи потрібно брати до уваги саме рівно 200 років, чи 

плюс-мінус декілька років.А чому я вважаю, що декілька років грає якусь роль? Тому 

що, наприклад ось тут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D...  вказано таке: 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%25D
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А ось ще: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0

%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%

D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2

_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8 

   
 

А тут http://statinformation.ru/nasgor/gor1800.html зовсім несподівано 

 
Тобто, якщо потрібно сАме 1820 рік, то моя відповідь Пекін, хоча ще в деяких 

джерелах йдеться про Лондон. Одним словом, в мене вчергове мозок «набєкрєнь».☺ 

 

32. 7528 

Константинопільська ера, візантійська ера, давньоруська ера, від «Адама» - все 

це система літочислення «Від створення світу» - використовувалася на Русі і діяла 

до календарної реформи Петра І у 1700р. 

Літочислення від створення світу прийшло на Русь з Візантії разом з 

православ'ям. Причому як на Русі, так і у Візантії початком року в різний час 

вважалися 1 березня і 1 вересня, через що сучасні історики часто стикаються з 

плутаниною в літописних датах. 

Рік створення світу, 5509 до нашої ери, був розрахований 

константинопольськими тлумачами Святого Письма в 353 році за наказом 

імператора Констанція. 

Для перекладу дати Нашої ери в дату Візантійської ери необхідно з січня по 

серпень до поточного року додавати 5508 років, а з вересня по грудень - 5509 років.  

 

33. Р О З Б І Г  

10,2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://statinformation.ru/nasgor/gor1800.html
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34. сходитися,   розходитися,  залишатися на місці, деформуватися. 

Ну чому для мене в цьому турі зрозумілі і 

легкі запитання можна перерахувати на 

пальцях однієї руки?☻ 

Ось і цього разу: мій куций жіночий розум 

не може зрозуміти, яким чином вони зчеплені і 

як виглядає ця конструкція. І в яку сторону 

вони обертаються – за годинниковою 

стрілкою чи проти. 

Може отак? 

В цьому випадку, на мою думку, вони 

будуть або сходитися, або розходитися в 

залежності від того, в який бік вони 

будуть обертатися. 

Чи, може, отак? 

Прийшлось шукати болти, змащувати 

їх, щоб вони могли рухатися, і проводити 

дослід. Стало запитання: яким чином їх зчепити? Я зупинилася на ось такому 

варіанті. Скрутила їх до 

упору, щоб вони в гайці 

уперлися «носиками» (так і не 

знаю, чи можна це вважати, 

що вони «зчеплені різьбами»). 

 А потім у мене виявилися ось такі варіанти. 

1. Якщо вони обидва обертаються за годинниковою стрілкою, то вони не 

рухаються, стоять на місці. Так як вони уперлися один в одного, їм нікуди рухатися 

(залишаються на місці). 

2. Якщо вони обидва обертаються проти годинникової стрілки, то вони 

рухаються в протилежні сторони, тобто розкручуються (розходяться). 

3. Якщо один обертається за годинниковою стрілкою, а інший проти, то вони 

рухаються одночасно в бік того болта, який обертається проти годинникової 

стрілки. Тобто один розкручується, інший закручується (рухаються в одну 

сторону, але по відношенню до зчіплення – залишаються на місці).  

І тепер скажіть, на милість, яку я повинна була обрати відповідь із 

запропонованих, якщо у мене їх декілька?  

А є ще й четвертий варіант. Якщо першими витками різьби вкрутити їх в 

гайку, а потім почати їх закручувати, то вони будуть рухатися назустріч один 

одному, поки не зіткнуться (будуть сходитися). Хоча цей варіант, мабудь, не 

годиться, тому що вихідне положення не відповідає умовам запитання «зчеплені 

різьбами». 

Одним словом, голова обертом.У мене всі запропоновані варіанти підходять, і 

навіть деформуватися вони можуть за великим рахунком, дивлячись з якою силою 

їх закручувати.   

Скоріш за все я просто не зрозуміла умови запитання. 
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35. маленької літери 

Я підозрюю, що йдеться про епоніми - власні імена, що стали іменами 

загальними.  

Якщо мова про науковців, то це хімічні елементи, одиниці вимірювання, назви 

рослин тощо, які отримали свою назву на честь видатних вчених. Такі собі 

своєрідні пам’ятники. 

 

36. 16 

За Інтел у попередньому конкурсі було нараховано лише 0,7 бали. Не знаю, чи 

можна його вважати відповіддю. 

 

37.  

Щиріші, віддаються душею, підспівують, тримаються за 

руки - на жаль, немає конкретної впевненої відповіді. Це 

запитання із того розділу, який мені дається найважче. 

 

38. слов’яни 

 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F

%D0%BD%D0%B8 

 

39. Англія 

Єврокубкові фінали сезону-2019 були суто англійськимі. За перемогу в Лізі 

чемпіонів сперечалися "Тоттенхем" і "Ліверпуль". У фіналі Ліги Європи зіграли 

"Челсі" і "Арсенал". 

В історії Суперкубка УЄФА було сім матчів за участю представників однієї 

країни: два італійських і п'ять іспанських.  

Цікаво, що ідея створення футбольного турніру європейського масштабу, в 

якому б грали кращі клуби континенту, належить не УЄФА, а редактору 

французької спортивної газети "Екіп" Габріелю Ано. 

Історики вважають, що месьє Ано таким чином відреагував на заяву 

британської преси про те, що тодішній чемпіон Англії клуб "Вулверхемптон 

Уондерерз" є найсильнішим клубом світу. Як би там не було, Ано запропонував 

новий турнір, матчі якого повинні були проходити в середу ввечері (зараз додався 

ще і вівторок). Участь в розіграші чемпіонів країн з самого початку не була 

обов'язковою. 

21 червня 1955 року комітет з питань надзвичайних ситуацій УЄФА прийняв 

рішення про організацію турніру під назвою "Кубок європейських чемпіонів". 

Переломним моментом у розвитку турніру вважається сезон-1992/1993, коли на 

зміну Кубку європейських чемпіонів прийшла Ліга чемпіонів УЄФА. До стадій 

плей-офф додався тепер уже груповий етап. Кількість його команд-учасниць з часом 

виросло з 16-ти до 32-х. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
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Країна, клуби якої, найчастіше перемагали в Лізі Європи - Іспанія. 

Раніше кубок назавжди передавався клубу,  який перемагав 3 рази поспіль або 

п'ять сумарно (це вдалося "Севільї). Зараз це правило скасували, і клуб отримує 

назавжди тільки копію. Клуб, який виграв Лігу чемпіонів, має право залишити кубок 

у себе тільки на десять місяців. 

Серед бомбардирів Кубка європейських чемпіонів рівних немає Роналду - 127 

голів в 167-х поєдинках (станом на 28.11.2019) 

Всього було чотири логотипу турніру - з 1971 по 2004, з 2004 по 2009, з 2009 по 

2015, з 2015 і до нашого часу. 

 

 

 

 

 

Вага кубка Ліги Європи - 15 кілограм. На цій нагороді немає ручок, на відміну 

від кубка Ліги Чемпіонів. 

Жіноча Ліга чемпіонів УЄФА була заснована в 2001 році. До сезону-2009/2010 

вона називалася Кубок УЄФА серед жінок. Найтитулованіші команди - німецький 

"Франкфурт" і французький "Ліон", який є чинним переможцем турніру. 

 

40. телефон мобільний 

 

41. замах на першу людину держави 

   

42. 888 

 

43. кров 

Звісно, відповідь неправильна, але в мене вже є два порожніх 

місця. Вирішила, хай хоч якась буде.  

 

44. Ювенал 

«У здоровому тілі здоровий дух". Значення цього прислів'я сьогодні часто 

розуміють так, що, раз тіло здорове, то і дух в ньому, само собою, здоровий. Чи 

навпаки. Але життя раз у раз спростовує цю словесну формулу. 

Звідки взялося настільки спірне твердження? 

У пошуках джерела історики відсилають нас до давньоримської епохи, коли 

з'явилася ця фраза-прислів'я. Правда, тоді вона виглядала інакше: «Mens sana in 

соrроrе sano - avis rаrа», що означає «В здоровому тілі здоровий дух - рідкісна 

удача». Сенс у римському прислів'ї був зовсім іншим, причому прямо протилежним! 

І в такому вигляді вона цілком відповідала істині. Вважається, що фраза «пішла в 
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народ» з твору римського поета-сатирика Ювенала, який написав: «Молити треба 

богів про те, щоб дух був здоровий в тілі здоровому...» 

Історичній  істині більше відповідає не прислів'я «У здоровому тілі здоровий 

дух», а пародіюючі його два рядки поета І. Іртеньєва: 

В здоровом теле  здоровый дух,  

На самом деле – одно из двух. 

Але тоді який сенс виривати фразу з контексту, спотворюючи її первісне 

значення? 

Сенс є, і дуже великий! Причому сенс педагогічний. Формула «В здоровому 

тілі здоровий дух» стала широко відомою в XVII-XVIII ст. завдяки європейським 

філософам і просвітителям Дж. Локка і Ж.-Ж. Руссо. У їх трактуванні вона 

висловлює ідеал гармонійного розвитку душі і тіла - мета, до якої треба прагнути, 

працюючи над собою, а не тільки «молячись богам», як радив Ювенал. 

https://si-sv.com/publ/fraza_v_zdorovom_tele_zdorovyj_dukh/27-1-0-341 

https://chva.livejournal.com/250930.html 

 

45. флеш,  флаш 

У світі відомо понад 150 різновидів покеру. 

Кількість карт (52 карти) відповідає кількості тижнів у році. 4 масті (бубни, 

трефи, піки, черви) - 4 порами року. А тринадцять карт в кожній масті - тринадцяти 

місячним циклам в році. Якщо скласти всі значення карт, наявних в колоді, то 

отримаємо 364 (365 з джокером).  

Психологи стверджують що добре підібрана музика, може стати чудовим 

стимулятором для гри в покер. 

Колись найстаршою картою в колоді вважався король, а туз був наймолодшою. 

Якщо в приміщенні, де грають в покер, знаходиться собака, то це погана 

прикмета. А якщо ви граєте в брудній одежині, то це до удачі. 

Покер посідає друге місце за кількістю глядачів на ТБ, а перше все ще 

залишається за футболом (в інших джерелах – третє, після футболу та раллі). 

Сендвічі з'явилися на світ завдяки покеру! 

Англійська герцог Д. Монтагю був пристрасним 

гравцем в покер і наказав подавати на стіл їжу так, 

щоб вона не відволікала від гри. Його слуги 

помістили м'ясо між двома шматочками хліба, саме 

таким чином був винайдений перший сендвіч. 

Імовірність зібрати Флеш-рояль всього 0,0002%. 

У 1994 році американець Алекс Хемстрі, граючи в 

казино Міраж в Лас-Вегасі, зібрав Роял Флеш два 

рази поспіль. З такою ж ймовірністю мавпа, яку 

посадили за рояль, може ідеально зіграти 5-ти 

хвилинний уривок з місячної сонати. 

У Нью-Мехіко є закон, що при рівній кількості голосів переможець 

визначається грою. Відомий випадок в США, коли гра в покер вирішила, який 

кандидат займе поточний пост в місті. Це сталося в 1998 році. Два кандидати 

набрали по 68 голосів. Перший кандидат Фаррингтон вибрав гру в покер. Другий 

https://si-sv.com/publ/fraza_v_zdorovom_tele_zdorovyj_dukh/27-1-0-341
https://chva.livejournal.com/250930.html
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кандидат хотів кинути кістки для визначення переможця. Щоб вибрати гру, була 

кинута монетка. Цікавим є той факт, що в результаті вибрали гру в покер, і саме 

вона змогла принести перемогу у виборах Фаррингтону  і зробити його мером міста. 

Цікаво, що в 1937р. почали виробляти карткові колоди з ще однією п'ятою 

мастю. Вона називалася «Роялс». На карті була зображена шикарна королівська 

корона. Однак такі колоди не користувалися успіхом у гравців, тому їх швидко 

припинили продавати. Зараз же колекціонери по всьому світу розшукують рідкісні 

колоди з п'ятьма мастями і готові віддати за таку цінну річ більше 1 000 доларів. 

Анна Курнікова за свою спортивну кар'єру не виграла жодного дорослого 

професійного турніру в одиночному розряді. Гравці в покер назвали на її честь 

комбінацію з туза і короля (АК), тому що вона красиво виглядає, але рідко виграє. 

 

46. Едіп, Електра 

Засумнівалася у відповідях (вкотре!!!???) . 

У запитанні написано, що в анаграмі «використаний родовий відмінок». Мої 

знання української морфології підказують, що родовий відмінок – це коли слова 

відповідають на запитання Кого? Чого?  Тобто, кого? – едіпа, електри. Але ж тоді 

анаграма виглядала б трішки інакше : адеееиіклпрт. 

Посіпалась-посіпалась і вирішила все ж залишити ці варіанти відповіді. 

А ось декілька цікавих фактів про великого психолога і психоаналітика 

Зігмунда Фрейда: 

1. Предки  майбутнього винахідника психоаналізу по батьківській  і по 

материнській лінії жили на території нинішньої України. Батьки Фрейда 

познайомилися в Одесі. 

2. Всупереч загальноприйнятій думці Фрейд не є засновником психоаналізу. 

Він просто склав «2 + 2», удосконалив його і висунув свою теорію, засновану на 

сексуальних потягах людини. 

3. Сам Зігмунд Фрейд в одному зі своїх висловлювань назвав своє вчення 

«чумою 20-го століття». 

4. За часів Адольфа Гітлера, як і всі євреї, Зігмунд Фрейд підлягав гонінням і 

арешту, але попри все він став єдиним євреєм, який без будь-якої шкоди для свого 

здоров'я покинув катівні гестапо. 

5. За своє життя Фрейд написав і опублікував величезну кількість наукових 

робіт - повне зібрання його творів складає 24 томи. 

6. Перший час для лікування своїх хворих Фрейд використовував гіпноз. 

Згодом Зігмунд Фрейд розробив метод вільних асоціацій, в процесі якого пацієнтові 

пропонувалося вільно говорити про все, що приходить в голову. Застосування 

методу вільних асоціацій дозволило повністю відмовитися від використання гіпнозу 

на сеансах і послужило поштовхом до становлення психоаналізу. 

7. Фрейду належить загальноприйнятий нині термін «дитячий церебральний 

параліч». 

8. Поняття «лібідо», що позначає сексуальне бажання, було також введене 

Зігмундом Фрейдом. Цей термін вчений використовував при поясненні причин 

виникнення психічних розладів. 
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9. Зігмунд Фрейд ненавидів музику. Доходило до того, що він навіть не 

відвідував ресторани, в яких грав оркестр. 

10. Психоаналітик був впевнений, що ми не вибираємо людей випадково. Ми 

зустрічаємо лише тих, хто вже існує в нашій підсвідомості. 

11. Помер Фрейд не власною смертю. Намучившись від важкої хвороби, він 

умовив свого друга зробити йому смертельну ін'єкцію. Вночі 23 вересня 1939 він 

пішов з життя, завершивши останній експеримент над собою. 

12. Після своєї смерті Сигізмунд Шломо Фрейд залишив - 6 дітей, 17 онуків, 40 

фундаментальних праць і 4000 листів, 1500 з яких до цих пір залишаються 

найбільшою таємницею життєдіяльності Фрейда. За його заповітом частину цих 

листів повинно  бути опубліковано в 2000 р, частина в 2013, а інші тільки в 2102. 

Але і досі жоден з них не був висвітлений. Всі вони зберігаються під грифом 

«цілком таємно» в бібліотеці Конгресу США. 

  

47.     світське 

Коли, шукаючи відповідь на це запитання, я знову стикнулась з непереборною 

проблемою, чесно скажу – я навіть не здивувалася. Мабуть, звикаю☺ 

Передивившись безліч сайтів, я знайшла тільки одне: Київський завод 

шампанських вин у зв’язку з декомунізацією змінив назву на «Советовское 

шампанское» (Рис.1) . Зайшла навіть на їхній сайт подивитися на продукцію.  

 Але ж ця назва зовсім не підходить під все те, про 

що говориться у запитанні. Прийшлося копати далі. На 

очі попався ось такий витяг зі статті. 

      Користувачі критикували не тільки 

декомунізацію, а й специфічну назву "советовское", адже 

було б "більш логічно назвати светским". 

"Бренд "Светское" вже зареєстрований на іншу фірму, 

тож вони не могли його 

використати", - пояснив директор 

Інституту національної пам’яті. 

"Стрічка наповнена критикою "Совєтовского" 

шампанського. Згоден,  назва не надто милозвучна. Але 

Київський завод шампанських 

вин зробив те, що належить", - 

написав він у Facebook. 

Слово «Светское» підійшло 

під умови і я вирішила саме з ним 

пошукати далі. Виявляється 

інший завод шампанських вин – Таїровський – виготовляє 

сАме таке шампанське.  

Зітхнула з полегшенням, з першим словом 

розібралися.  Але ж є ще друге. Про нього говориться, що 

воно написане українською, а я знайшла тільки такий 

варіант написання..  
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Вирішивши, що не даремно ж так написано в 

запитанні, полізла далі розглядати різні фото. По 

ходу справи знайшла зовсім несподіваний, досить 

смішний, варіант – «Советоское» (Рис. 3).  

І вже, не сподіваючись на вдачу, раптом 

натикаюсь на ось таке зображення. Евріка! 

Сподіваюся, я не даремно радію і моя відповідь 

буде правильною. 

 

48. вухо 

При такому ракурсі ліве вухо не повинно бути видно.  

 

49. Дірак  

Восени 1933 року черговими лауреатами 

Нобелівської премії з фізики стали Ервін 

Шрьодінгер і Поль Дірак. 

Якби хтось раптом навіть дуже-дуже 

постарався, то і тоді серед діячів науки того 

часу навряд чи вдалося б знайти двох таких 

видатних персонажів, які настільки разюче 

відрізнялися один від одного в своїх суто 

людських властивостях та особливостях. 

Про воістину безмежний інтерес Шрьодінгера до жіночої статі раніше було 

сказано вже цілком достатньо. Але крім справ амурних цей вчений вельми глибоко 

цікавився філософією та історією релігій, біологією і природою свідомості, 

літературою і поезією. Більш того, і сам писав непогані, за чутками, вірші - не 

кажучи вже про досить змістовних дослідницьких роботах на далекі від основної 

професії теми.  

Що ж стосується геніального фізика і математика Поля Дірака, то його з цього 

довгого і далеко не повного списку захоплень колеги Шрьодінгера не цікавило по 

життю практично нічого. 

Про незвичну поведінку Поля Дірака і його реакціях на найповсякденніші 

ситуації давно ходили легенди. 

Коли в 1933 році англійського фізика Поля Дірака нагородили Нобелівською 

премією, він не хотів її брати і відмовлявся від неї. Вся справа в тому, що фізик 

просто ненавидів рекламу. Але все ж Резерфорд умовив свого колегу отримати 

заслужену нагороду, так як відмова від неї зіграла б для Поля Дірака ще більшою 

рекламою. 

Від запропонованого йому королевою Великобританії лицарського звання 

Дірак відмовився. Він не захотів, щоб до нього зверталися по імені: «Сер Поль», а 

побажав залишитися просто професором Діраком.  

 Разом з «одиницею Дірака» існує «одиниця Фрідмана». Політичний оглядач 

"Нью-Йорк Таймс" Томас Фрідман любив пророкувати закінчення війни в Іраку. 

Його висловлювання звучали приблизно так - в наступні 6 місяців ця війна прийде 

до свого закінчення. Війна все тривала і тривала, а Томас продовжував пророкувати. 
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За 2 з половиною роки газетяр зробив 14 подібних прогнозів. Це не могло пройти 

непоміченим - з'явилася одиниця виміру майбутнього! Фрідман означає - "У 

наступні 6 місяців". 

Одного разу за обідом приятелі Поля жваво обговорювали політику, науку та 

інше, а Дірак мовчав. Після обіду запитали його, чому він мовчав, адже так цікаво 

було б знати його думку. На що Дірак відповів: «Бажаючих говорити завжди 

набагато більше, ніж бажаючих слухати». 

Дірак одружився з сестрою Вігнера. Незабаром до нього в гості заїхав 

знайомий, який ще нічого не знав про одруження. У розпал їхньої розмови в кімнату 

увійшла молода жінка, яка називала Дірака по імені, розливала чай і взагалі вела 

себе як господиня будинку. Через деякий час Дірак помітив збентеження гостя і, 

грюкнувши себе по лобі, вигукнув: «Вибач, будь ласка, я забув тебе познайомити, це 

... сестра Вігнера». 

Взагалі Дірак, мабуть, любив парадоксальні ситуації, тому як неодноразово 

переказував історію про порядки повітряного сполучення в США під час війни. 

Військові мали перевагу, а тому, якщо не вистачало місць, з рейсу знімався хтось із 

цивільних. Якомусь генералу терміново знадобилося кудись летіти, і з літака 

викинули найменш важливого з пасажирів - університетського професора. Іронія 

полягала в тому, що генерал летів слухати лекцію саме цього професора. 

Приводжу висловлювання Дірака про релігію (наводжу російською). Дуже 

точно сказано. Думаю, що воно знайде відгук в серці голови оргкомітету☺ 

"Если в наше время кто-то еще проповедует религию, то вовсе не потому, что 

религиозные представления продолжают нас убеждать; нет, в основе всего 

скрывается желание утихомирить народ, простых людей. Спокойными людьми 

легче управлять, чем неспокойными и недовольными. Их и легче использовать 

или эксплуатировать. 

Религия — это род опиума, который дают народу, чтобы убаюкать его 

сладкими фантазиями, утешив таким образом насчет гнетущих его 

несправедливостей. Недаром всегда так быстро возникает альянс двух важнейших 

политических сил, государства и церкви. Обе эти силы заинтересованы в 

сохранении иллюзии, будто добрый боженька если не на земле, то на небе 

вознаградит тех, кто не возмущался против несправедливостей, а спокойно и 

терпеливо выполнял свой долг. Вот почему честная констатация того, что этот бог 

есть просто создание человеческой фантазии, считается худшим смертным грехом" 

 

50.  4 березня 2020 року BMW вперше за 23 роки змінила 

впізнаваний логотип.  

Емблема виконана в спрощеному дизайні. Логотип 

позбувся чорної заливки зовнішнього 

кола, але при цьому зберіг сині і білі сектора 

в центрі. 

 

Це я після ІІ туру  


