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Добрий день, шановні організатори конкурсу! 

Дякую, що не даєте можливості розслабитись навіть під час карантину. 

 

Лесько Олена 

Донецька область, смт Мангуш, вул. М. десантників, 42, кв.13 

Директор Мангуської ЗОШ №1 (Донецька область, смт Мангуш, вул. Горького, 62) 

20.03.2020 – 05.04.2020 

 

1. 20 

З відповідями все просто – 8 разів (№ 10, 11, 15, 19, 22, 29, 33, 50). 

Запитання, мабуть, – 12 разів (№1, 8, 12, 21, 31, 32 (2 рази), 35, 36 (2 рази), 46, 47).  

Із запитаннями складніше, в №32 чи враховувати як частина запитання чи ні (і 

там, і там шукайте відповідні розділи не про цей 50-й захід «50 слів», а про ‒ 

увага! ‒ попередній 49-й)??? 

PS. Ніяк не можу звикнути до «підводних течій» у Ваших запитаннях. 

 

2. д)   японських військових кораблів 

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

 

3. Калібратори 

Після збирання врожаю більшість ягід, фруктів і 

овочів піддаються суворому контролю якості - 

калібруванню і сортуванню. Під калібруванням 

розуміють розфасування дозрілих плодів за 

суворими стандартним по габаритним розмірам. 

В основному ця процедура проводиться перед упакуванням продукції в тару для 

подальшого зберігання або транспортування. А ще калібратором визначають сорт 

черешні, наприклад для сорту преміум — понад 28 мм. 

 

4. Три  

«Лише три ноти та чотири звуки -до-сі-до-ля прославили українську співочу душу 

на весь світ. У Британії “Щедрика” називають “Новорічною серенадою”, в 

Латинській Америці — “Піснею великого чару”, “Піснею бурхливого моря”, а в 

Канаді — “нововідкритим сфінксом”. Весь музичний світ визнав “Щедрика” 

піснею ХХ сторіччя» (витяг з дослідницької роботи «Мандри «Щедрика»  М.Д. 

Леонтовича крізь час і простір» учня Комишуватської школи) 

 

5.  Закон 

Дурням закон не писаний, 

Якщо писаний, то не читаний, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Документи_дипломатичного_представництва
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Якщо читаний, то не зрозумілий, 

Якщо зрозумілий, то не так ... (Сергій Терновський). 

 

6. Жодної 

(Батько, Альберт, сіно, гонзо, пательня, кар, Кейптаун, один, сковорода, Гесіод, 

галюциноген, дюни, Амапа) 

 

7. моди     

Анекдот про одяг дружини. 

 

8. 2019 

2019-й рік в Україні став найтеплішим роком за всю історію метеоспостережень, а 

саме – з 1881 року, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса 

Срезневського. Цьорічна середня температура повітря в Києві сягнула 10,6°С, що 

на 2,9°С вище за норму, яка становить 7,7°С.  

https://zaxid.net/news/ 

 

9. Піке (пікірування) 

(фр., від кидатись униз головою) стрімкий політ, зниження літака з великою 

швидкістю під кутом понад 30° до земної поверхні. 

 

10. Папір 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Папір 

   Через n-років: він прийшов до нас із Китаю дуже швидким шляхом… 

(коронавірус) 

 

11. НАДТ (                                                                    ) 

1920 – засновано 

1940 — театр одержав звання академічного. 

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

_Івана_Франка 

 

12. Кавсадзе 

Кахі Кавсадзе всесоюзну популярність принесла роль Абдулли у фільмі «Біле 

сонце пустелі» (1969). 

PS. Саме складне для мене запитання! Витратила 3 дні, переглянула безліч 

інформації, але нічого підходящого не знайшла, окрім фільму «Біле сонце 

пустелі» і то,  є дві нестиковки: 

http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua/index.php?lang=uk&fn=news_full&p=1&f=news-cgo&val=2019-12-28-09-14-49-83&ko=
https://zaxid.net/news/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Папір
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_академічний_драматичний_театр_імені_Івана_Франка
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_академічний_драматичний_театр_імені_Івана_Франка
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
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1) 30 березня 1970 (Москва) відбулася друга прем’єра, а перша – 14 грудня 

1969 (Ленінград); 

2) Актор народився 5 червня 1935 року, отже зараз йому 84 роки, а не 85. 

Висновок: або я не впоралась із завданням, або помилки у запитанні. 

 

13. Храм Усіх Релігій (храм Віри Бахаїв) 

Принципи вчення Віри Бахаї — принципи єдності 

бога, єдності релігії та єдності людства. Ця релігія 

поширена в 247 країнах і територіях у світі. 

Найбільший храм Віри Бахаї – Лотосовий храм в Індії.  

Цікаво, що у храмах Бахаї немає жодних зображень 

святих чи пророків; є 9 входів та виходів; немає класичних богослужінь; немає 

священників, які проповідують про віру. 

 

14. вимикають лампу 

(габровські байки) 

 

15. Іванівка 

Найпоширеніша назва населеного пункту в Україні - Іванівка (таких 121). На 

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

https://gazeta.ua/articles/regions/_najcikavishi-fakti-pro-naseleni-punkti-

ukrayini/735560 

 

16. 16  

(горизонталь: 1. Двісті; 3. Біблія; 7. Струмок; 9. Манхеттен; 12. Єрусалим; 13. 

Ополоник; 15. Харків; вертикаль: 2. Середа; 3. Блендер; 4. Брюки; 5. Інтернет; 6. 

ООН; 8. Штани; 10. ЦРБ; 11. Магеллан14. Ківш). 

17 (якщо розходження в одну літеру зараховується за половину відповіді, то за 

ЦДБ можна добавити 0,5 та округливши, отримаємо 17). 

 

17. Перше 

Позитивні емоції важливі для людини, тому необхідно регулярно 

поповнювати гарний настрій веселими анекдотами, інформує  Ukr.Media. 

 

18. Полінезія 

 

19. Шампанське (херес, арманьяк, граппа) 

По закінченню терміну перехідного періоду після підписання Угоди про Зону 

вільної торгівлі з Євросоюзом з 1 січня 2026 року українські виробники не 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://gazeta.ua/articles/regions/_najcikavishi-fakti-pro-naseleni-punkti-ukrayini/735560
https://gazeta.ua/articles/regions/_najcikavishi-fakti-pro-naseleni-punkti-ukrayini/735560
https://ukr.media/humor/401182/
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матимуть права називати алкогольні напої "коньяком", "шампанським", 

"арманьяком", "граппа", "хересом". https://tsn.ua/ukrayina/ukrayinskim-virobnikam-

zaboronili-vikoristannya-nazv-konyak-ta-shampanske-1465044.html 

Суто теоретично випуск безпосередньо "шампанського" в Україні все ж 

можливий. Але за умови, що в селі Шампанія Черкаської області 

запуститься виробництво ігристих вин за оригінальною рецептурою та з 

вмістом української сировини не менше 85%, а Євросоюз зійде до реєстрації 

цього географічного позначення. 

Одне з найбільших підприємств Європи по виробництву ігристих вин – 

Артемівський завод шампанських вин в Донецькій області (нині – "Артвайнері") – 

у зв'язку із великою часткою експорту своєї продукції за кордон відмовився від 

французьких "коренів" ще задовго до підписання асоціації з ЄС, а кілька років 

тому Харківський та Київський винзаводи так само почали іменувати свої 

шампанські вина "ігристими". 

 

20. Куритиба 

Місту належить статус "екологічної столиці" Бразилії. Куритиба може 

запропонувати гостям повний "кліматичний пакет" за день, бо, як жартують самі 

"куритибанос", від світанку до опівночі ви можете відчути вплив усіх сезонів 

року. Щоправда, снігу тут не побачите, він випадає лише раз на 30 років. 

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. 

Цікаві факти http://arch-sochi.ru/2014/04/ekologicheski-obraztsovyiy-gorod-kuritiba/ 

 

21. 4  мільйони  

Згідно з вимогами: записати відповідь у вигляді однієї цифри, тому нулі замінила 

словом (4 000 000). 

 

22. Чернівці 

Пам’ятник «Трояндам, якими підмітали тротуари Чернівців» встановили у 2008 

році, одним із його авторів є митець Анатолій Федірко.  В основі створення цього 

об'єкту стали записи австрійського публіциста Георга Гайнцена, який писав, що 

«Чернівці – це місто, де тротуари підмітають букетами троянд». 

На цю ж тематику на вулиці Кобилянської у 2017 році встановили кованого 

двірника із трояндами. 

 

23. Вітер підіймає частинки землі (пил) у повітря, які осідають на даху. 

https://tsn.ua/ukrayina/ukrayinskim-virobnikam-zaboronili-vikoristannya-nazv-konyak-ta-shampanske-1465044.html
https://tsn.ua/ukrayina/ukrayinskim-virobnikam-zaboronili-vikoristannya-nazv-konyak-ta-shampanske-1465044.html
http://arch-sochi.ru/2014/04/ekologicheski-obraztsovyiy-gorod-kuritiba/
http://promin.cv.ua/2017/11/03/na-kobylianskoi-ziavyvsia-novyi-art-obiekt.html
http://promin.cv.ua/2017/11/03/na-kobylianskoi-ziavyvsia-novyi-art-obiekt.html
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Розм'якла від води земля (пил)  - це і є грязюка, яка стікає в ринву. 

Вітер + частинки землі  →  пил →  дах →  пил + дощ → грязюка →  ринва 

(логічний ланцюжок) 

Ринва (жолоб) -  для швидкого прийняття і відведення води з даху під 

час дощу, зливи. 

 

24. три   

Гетри, трико. 

 

25. Лікарня 

☺ ☹ Прийшов ветеринар до лікаря, сів і мовчить. – Чого ж ви мовчите? 

Розповідайте, що вас турбує. – Теж мені, професіонал знайшовся! Легко лікувати, 

як я розповім, де і що мене болить. А ти попробуй визначити так, як я. Корови 

говорити не можуть! Лікар мовчки поміряв йому температуру, потер за вуха, 

потер ніс, відкрив рота, посмикав за язик, пом’яв живіт. – Сестро, записуйте: 

сьогодні ввечері вколоти два мл ціанокоболаміну, завтра зранку ще два мл 

ціанокоболаміну, якщо до вечора температура не спаде – дорізати. 

Джерело: https://shlyahta.com.ua/tag/veterynar/ 

Всього найкращого! Щасти Вам! 

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

Добрий день, шановні організатори конкурсу! 

Вітаю зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благополуччя і 

процвітання, віри і любові вам. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється 

затишком, теплом, щастям, благополуччям.  

Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. 

Христос Воскрес! 

 

Лесько Олена 

05.04.2020 – 20.04.2020 

 

26. Тернопіль 

Найменший радіус вийшов 2,1 см. В коло увійшли: Львів, Луцьк, Тернопіль, 

Івано-Франківськ, Хмельницький, Рівне. 

 

27.  Вашингтон 

Зазначається, що 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. 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://shlyahta.com.ua/tag/veterynar/
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Тоді він почав носити суцільні протези, які були зроблені зі слонової кістки або 

людських зубів.  

https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/fun/uchenye-uznali-uzhasnuyu-pravdu-o-

prezidente-ssha-1119897.html 

 

28. Пластикові пакети  

СВОЄЮ появою на світ звичні нині (а в радянському минулому — навіть 

престижні) пластикові пакети всіх форм і розмірів зобов’язані шведському 

інженеру Стену Густаву Туліну. «Моя мета — створити просту дешеву сумку, яка 

буде міцніше паперового пакета з ручками», — написав винахідник у патенті. 

Технологію дуже швидко оцінили в усьому світі: в ООН заявляють, що щороку на 

планеті використовується п’ять трильйонів пластикових пакетів (10 млн штук на 

хвилину). В Україні на кожного жителя припадає мінімум 500 кульків на рік. 

На півночі Тихого океану дрейфує Велика тихоокеанська пляма — острів сміття 

розмірами з три території України. Щоправда, не можна просто так узяти і 

усунути поліетилен враз і швидко. До того ж, застерігають екологи, паперові 

пакети не менш шкідливі для довкілля: вони вп’ятеро енерговитратніші, для їх 

виробництва знищуються дерева. Альтернатива є — пакети з крохмалю, які при 

масовому виробництві коштуватимуть як пластикові. Також можна користуватися 

тканинними торбами. http://www.silskivisti.kiev.ua/19741/index.php?n=44132 

 

29. 50 копійок 

тому що в умові сказано, що тільки одна з них – не п’ятдесят копійок. Завдання 

засноване на психологічній особливості людини, запам'ятовувати головні факти з 

умови завдання. У цьому випадку, що монета не п’ятдесят копійок. 

 

30. Пилу (бруду) 

Якщо перегнути по пунктирній лінії, то тим самим 

ми закриємо пакет, перекривши доступ зовнішнього 

середовища. 

Якщо це продуктовий пакет, то це і захист від 

світла, вологи, що може збільшити термін зберігання продуктів.  

 

31. Пекін (до 1831 року), Лондон (з 1831 року)   

Однозначно неможливо відповісти, 

оскільки першість міст змінювалась 

протягом 19 століття. Якщо мова йде 

про теперішній час, тоді два століття 

тому – 1820 рік, то Пекін. 

У XIX столітті Лондон перетворився 

на одне з найбільших міст світу і столицю Британської імперії. Чисельність 

населення зросла з 1 мільйона в 1800 році до 6,7 мільйона в кінці століття. 

https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/fun/uchenye-uznali-uzhasnuyu-pravdu-o-prezidente-ssha-1119897.html
https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/fun/uchenye-uznali-uzhasnuyu-pravdu-o-prezidente-ssha-1119897.html
http://www.silskivisti.kiev.ua/19741/index.php?n=44132
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З 1831 по 1925 року Лондон був найбільшим містом у світі. І це не дивлячись на 

те, що епідемія холери, яка сталася у 1848 році, забрала життя 14000 осіб. 

https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-london-i-londontsiv/ 

 

32. 7528 

Наш предок був землеробом і в березні починався для нього 

сільськогосподарський цикл. Природа активно пробуджувалося і цей момент 

люди відзначали як початок Нового Літа - тобто Новоліття. Роки тоді рахувалися 

Літами. Тому у давніх писемних джерелах всі історичні події велися від "літо 

такого-то року". Звідси, слова: літопис, літописець, літочислення. 

У 1700 році все різко змінюється – російський цар Петро I видає указ про 

скасування старого календаря і вводить новий західноєвропейський календар від 

Різдва Христового. Причому, він переносить святкування Різдва Хрестового з 

канонічного 25 грудня на 1 січня - ця дата закріпилася і до тепер святкується як 

початок "нового року". Але насправді, це штучна і підтасована дата. Більше того, 

Петро І обнулив літочислення слов'ян, оголосивши 1700 рік початком, тим самим 

відібравши у нас, у наших внуків 7000 років! Якби не злочин Петра І, ми б 

святкували зараз 7528 рік. 

Культурно-історичний портал СПАДЩИНА ПРЕДКІВ.  

Джерело: https://spadok.org.ua/narodni-zvychayi-i-obryady/slovyanskyy-kalendar 

 

33. ВІЗЕЇТ (9,5), РОЗБІГ (10,2) 

https://slovnyk.me/dict/vts/візеїт 

 

34. розходитися (якщо обертаються проти годинникової стрілки) 

залишатимуться на місці (відносно один одного, якщо один обертається проти, а 

другий за годинниковою стрілкою) 

Це результати моїх практичних експериментів з болтами при умові, що вони 

зчеплені по всій довжині.  

 

35. малої літери 

З малої літери пишуться імена та прізвища людей, які втратили значення власних 

назв і стали загальними назвами людей і предметів: рентген (апарат), френч 

(одяг), меценат, донжуан, дизель (двигун), ловела с, ме нтор, робінзо н, ... 

https://pidruchniki.com/1597012240528/dokumentoznavstvo/pravopis_vlasnih_nazv 

 

 36. 15 

(Абстракціоніст, самоспалення, 500, блендер, струмок, підбіл, біблія, ложка, 

інтернет, Бондаренко, ООН, куля, наркоконтроль, троп, кетгут) 

https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-london-i-londontsiv/
https://spadok.org.ua/narodni-zvychayi-i-obryady/slovyanskyy-kalendar
https://slovnyk.me/dict/vts/візеїт
https://pidruchniki.com/1597012240528/dokumentoznavstvo/pravopis_vlasnih_nazv
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37.  Щастя-радість-вдячність-повага 

Питання більш філософське. Навіть не знаю, з якої сторони до нього підійти! 

Глядацька зала на естрадних концертах – більшість – це люди з невеликим 

достатком. 

За дослідженням соціологів – люди із середнім достатком найщасливіші. 

Щасливі люди – вміють радіти за інших. 

Чому вони встають? – на знак вдячності, поваги та пошани до своїх зірок. 

І, як колись сказав знаменитий композитор Людвіг ван Бетховен, «музика 

покликана викресати вогонь із людських сердець». 

 

38. Слов’яни 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Слов%27яни 

 

39. Англія 

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2019 

Тоттенгем Готспур  0:2  Ліверпуль 

Фінал Ліги Європи УЄФА 2019 

Челсі  4:1  Арсенал 

Суперкубок УЄФА 2019 (англ. 2019 UEFA Super Cup) — футбольний матч, який 

відбувся 14 серпня 2019 року і став 44-м розіграшем Суперкубка УЄФА, в якому 

зустрілись переможець Ліги чемпіонів і Ліги Європи попереднього сезону. 

 

40. Смартфон   

Науковці порівнюють залежність від смартфону з алкоголізмом та ігроманією. 

Дослідивши поведінку 5 мільйонів людей, фахівці виявили: від 3 до 4 годин на 

день вони присвячують "розумному" гаджету. 
 

41. Смерть впливових особистостей 

Зв’язок між цими роками я не знайшла. Отримала якийсь некролог насильницьких 

смертей та замахів. Але, всіх нижче перелічених об’єднує те, що 

вони проповідували ідеї рівності й братерства людей, миру, волі.  

336 до н.е.  помер  Філіп II (Філіп Македонський), цар Македонії (з 359 р. до н. 

е.); батько Олександра Македонського (вбивство). 

44 року до н. е. вбито Юлія Цезаря 

1865 рік – вбивство Авраама Лінкольна, 16-й президент США 

1948 рік – вбивство Махатма Ганді 

1963 рік – помер Святой Иоанн XXIII — римський папа с 1958 по 1963 рік 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Слов%27яни
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%84%D0%A4%D0%90_2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%A3%D0%84%D0%A4%D0%90_2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%96_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019_%D1%83_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%84%D0%A4%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%84%D0%A4%D0%90_2018%E2%80%942019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%A3%D0%84%D0%A4%D0%90_2018%E2%80%942019
https://www.jnsm.com.ua/h/0618Q/
https://uk.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_England.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_England.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_England.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_England.svg


9 
 

1968 рік – помер  а ртін Л  тер  інг, моло дший (англ. Martin Luther King; 15 

січня 1929 Атланта, штат Джорджія, США — 4 квітня 1968, Мемфіс, 

штат Теннессі) — американський баптистський проповідник і лідер руху за 

громадянські права 1960-х років, речник тактики ненасильства в боротьбі 

проти расизму.  

1980 рік – вбивство Джона Леннона 

1981 рік – Замах на папу Івана Павла II 

1984 рік – помер Верхо вний Архієпи скоп  о сип Сліпи й  

1986 рік - Двома пострілами у центрі Стокгольма вбито прем'єр-міністра 

Швеції Улофа Пальме, авторитетного у всьому світі політичного діяча 

1995 рік - Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир помер 

при загадкових обставинах 14 липня 1995 року.  

2005 рік - помер Іван Павло II, перший за попередні 455 років Папа Римський 

неіталійського походження, імовірно перший Папа-слов'янин 

 

42. 1888 

Святослав + Малуша: Володимир Великий (1 грн) 

Володимир + Рогнеда: Ярослав Мудрий (2 грн) 

Михайло + Агафія: Богдан Хмельницький (5 грв) 

Стефан-Адам + Марія-Магдалина: Іван Мазепа (10 грн) 

Яків + Марія: Іван Франко (20 грн) 

Сергій + Глафіра: Михайло Грушевський (50 грн) 

Григорій + Катерина: Тарас Шевченко (100 грн) 

Петро + Ольга: Леся Українка(200 грн) 

Сава + Пелагея: Григорій Сковорода (500 грн) 

Іван + Ганна: Володимир Бернадський (1000 грн) 

 

43. Сенсація 

 

44. Ювенал 

Римський поет-сатирик. З 10-ї сатири римського письменника-сатирика Ювенала 

– «Треба молити богів, щоб дух здоровий був в тілі здоровому». 

Припускають, що в основі цього рядка Ювенала лежить відома в Стародавньому 

Римі приказка: «У здоровому тілі здоровий дух - рідкісне явище». 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 повинно прагнути 

до цієї гармонії, оскільки вона в реальності зустрічається рідко. 

 

45. Флеш (Флаш) 

п'ять карт однієї масті, наприклад: K♠ J♠ 8♠ 4♠ 3♠. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1968
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%84%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://www.jnsm.com.ua/h/0513P/


10 
 

46. Едіп, Електра 

Едіп — давньогрецький (фіванський) герой, син Лаія та Іокасти.  

Еле ктра — у давньогрецькій міфології — дочка Агамемнона й Клітемнестри, 

сестра Іфігенії та Ореста (у первісних варіантах міфа зветься Лаодіка). 

 

47. Світське 

Не являючись прихильником цього напою, 

ніколи не звертала уваги на їх назву, але 

дійсно, назви «Светское шампанське» і 

«Советовское шампанське» трохи шокують. 

Наприкінці 2015 року Київський завод 

шампанських вин повідомив, що змінює назву 

відомого з радянських часів напою з 

"Советское шампанское" на "Советовское шампанское". 

 

48. Губи 

PS. Це питання досліджував мій чоловік. Розглядаючи різні портрети через лупу, 

прийшов до висновки, що є розбіжності у зображенні губ.  

А як для мене, то всі портрети різні. 

 

49. Дірак Поль   

У Кембриджі навіть придумали жартівливу одиницю виміру небалакучості - 

«Дірак»: один Дірак дорівнював одному слову на годину. 

 

50.  BMW  

Емблема BMW — відповідає біло-блакитним кольорам прапору 

Баварії та є стилізованим зображенням пропелера літака, 

двигуни до яких виробляла компанія на початку заснування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/BMW#Емблема 

Компанія BMW представила свій новий двовимірний логотип. Емблема виконана 

в спрощеному дизайні. Логотип позбувся чорної заливки зовнішнього кола, але 

при цьому зберіг сині і білі сектора в центрі. 

Детальніше читайте на УНІАН:  

https://www.unian.ua/economics/transport/10901279-bmw-zminila-logotip-foto.html 

 

 

Респект авторам питань! Було дуже складно. 

З повагою Олена Лесько 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%84%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%84%D0%B8
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