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«Добрий день, творці цього чарівного, неперевершеного та неповторного заходу ! 

... Завдяки цьому конкурсу навчилися користуватися інформацією безліч людей різних поколінь останніх двадцяти 

років. Для багатьох він став ну вже дуже рідним, зокрема й мені. Атмосферу цього заходу не замінить жоден інший 

конкурс. Бо це не просто конкурс. Це – частинка мого життя, без якої мабуть я й не зможу обійтися.  

Тому бажаю всім організаторам міцного здоров’я, щастя, наснаги та сімейного благополу ччя. І якщо все буде 

добре, то й «50 слів» будуть жити в нашому житті ще довго-довго. І я неодмінно завжди буду з вами. 

З любов’ю та з повагою, ваш Віктор Пономаренко!»  

 

Запитання  другого  туру  51-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

26. Населені пункти розташовані, звичайно, нерівномірно. Тож: 

який обласний центр розташований найближче до центру найменшого кола, у 
якому опиняться відразу шість обласних центрів України.  

 

27. Прізвище президента однієї з найбільших країн світу, який мав жахливі 
зуби: перший утратив у 22 роки, а на той час, як став Президентом у 57 років, у 

нього залишився тільки один зуб. І в зв’язку з цим чутки/байки приписують йому 
навіть дерев’яні зубні протези. 

 
 

28. Їм трішки більше шістдесяти років. 

В ООН заявляють, що щороку на планеті їх використовується 5 трильйонів.  

Їхній винахід виявився класичною «палицею на два кінці»: на одному – 
зручність і дешевизна, на другому – одне з найбільших сучасних екологічних лих. 

Вони розкладаються, за орієнтовними оцінками, понад сто років, а при їхньому 
спалюванні виділяються дуже отруйні речовини. Відповідь на це може знайти в 

коментарях Рєви Ані до одного із запитань одного з недавніх заходів «50 слів». 
Мова тут – про... 

Залік – за будь-яким із двох слів відповіді. 
 

29. ☺. У мене в кишені лежать дві монети на загальну суму 75 копійок. Одна з 
них – не п’ятдесят копійок. Який номінал дорожчої монети? 

 

30. На знак, так би мовити, прощання, зокрема з поліетиленовими пакетами, а 

також на знак пошани до практичної мудрості конструкторів,  інженерів: навіщо 
один проріз у продуктових пакетах – це зрозуміло будь-кому. 

А навіщо в запропонованому варіанті два прорізи? 
Враховуючи те, що на це запитання нещодавно не 

відповіла навіть московська еліта ЧГК, пропонуємо деяке 

спрощення. Вставте останнє слово в таке речення: 
Певна деформація цього виробу є захистом від ...  
 

31. Найбільше за кількістю мешканців місто світу два 

століття тому. 
 

32. Напишіть номер року, який за нашим прадавнім 

літочисленням, що використовувалося ще тисячу років тому, 
починається в березні сучасного 2020 року. 
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33. Стандартний комп’ютерний шрифт Times New Roman. Виберімо за 
початкову одиницю вимірювання ширини кожної написаної жирним шрифтом 

великої друкованої букви ширину літери «І» (разом з естетичними «закарлюками» 
вгорі та внизу, з урахуванням верхніх та нижніх горизонтальних буквених 
«хвостиків»). У автора запитання вийшло приблизно таке (якщо бажаєте – 

перевіряйте. Хоча він не бачить великого сенсу в тому, що ваші виміри розійдуться 
з наведеними десь на 0,1-0,2):   А – 2,5   Б – 1,8   В – 2,0   Г – 1,9   Ґ – 1,5   Д – 2,3    

Е – 2,0   Є – 2,0   Ж – 3,2  З – 1,5   И – 2,4   І – 1,0   Ї – 1,0   Й – 2,5   К – 2,3   Л – 2,4   
М – 3,0   Н – 2,4   О – 2,3   П – 2,4   Р – 1,7   С – 2,2   Т – 2,0   У – 2,5   Ф – 2,5              

Х – 2,5   Ц – 2,5  Ч – 2,2   Ш – 3,4   Щ – 3,4   Ь – 1,9   Ю – 3,5   Я – 2,4 
Напишіть (бажано великими друкованими літерами) такий шестибуквений 

іменник у формі називного відмінка однини, загальну назву, усі літери в якому різні 
та який у так звану «ширину» займає якомога менше місця. Інтервал між буквами 

вважайте постійним, незмінним та невраховуваним. Для прикладу, у трибуквеному 
слові УРА: 2,5 + 1,7 + 2,5 = 6,7. 

Про всяк випадок укажіть словник, із якого ви взяли свою відповідь. 
Завдання настільки творче та складне, що розподіл балів у ньому буде ось 

таким незвичним (уже висловлюємо щире співчуття тому з членів оргкомітету, 
який тут «роздаватиме» бали за відповіді, що їх, звичайно, буде безліч та різних): 
найкращий результат – це 2 бали; а кожний наступний (які будуть іти з 

інтервалом в одиницю, приблизно так, як визначаються місця в нашому 
заході) аж до кінцевого нуля балів – на 0,5 бала менше, тобто декому – або 1,5; 

або 1; або 0,5; або 0. 
 

34. Два однакові болти зчеплені різьбами та обертаються навколо своєї 
поздовжньої осі. Вони будуть сходитися, розходитися, деформуватися чи 
залишатимуться на місці? 

 

35. Це, так би мовити, найвища наукова почесть, знак ушанування заслуг 

ученого, але для мене, простого смертного, таке було б знаком неповаги – ідеться 
про написання прізвища з ... . 

Залік – за змістом вашої, так здогадуємося, двослівної відповіді.  
 

36. Сторінками й блогу https://vmk-garmonia.blogspot.com, і сайту www.h-

d.in.ua (і там, і там шукайте відповідні розділи не про цей 51-й захід «50 слів», а про 
‒ увага! ‒ попередній, 50-й). 

Після того, як розгадаєте цей кросчайнворд (кросворд + 2 чайнворди: 
«зелений» та «блакитний». Але, будь ласка, не шліть нам своїх відповідей!), 

виконайте таке: 
Порахуйте й напишіть, яка кількість слів із його відповідей Є відповідями на 

запитання 50-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакові шифрування слів тут і 
там, а сáме однакові написання (або/й вимову) слів-відповідей. 

Урахуйте незвичне: в одній клітинці ґратки стоїть апостроф, а одне зі слів – 
розірване, складається з двох розташованих окремо частин. 

Якщо вам десь трапиться, так би мовити, частина відповіді (див. умови заходу: 

0,7; 0,5; 0,3 ...), то тут узагалі не рахуйте її. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Зважаючи на те, що при виконанні цього завдання вам треба буде 
«перелопатити» досить велику кількість інформації, оцінювання його буде таким: 

помилка на 1 дає учасникові 1 бал, а бездоганна відповідь ‒ 2 бали. 
Горизонталь. 

8. Українське 

прізвище, перша 
частина якого 

означає назву 
ремісника, що 

виробляє бочки та 
інші ємності з 

дерева, а друга – 
така, яку має 

дюжина прізвищ зі 
ста найкращих 

учасників 50-го 
заходу «50 слів». 9. 

Найвідоміший 
музей Мадрида. 10. 
Грошова одиниця Ірану, Катару, Оману. 11. Тип кузова легкового автомобіля. 

14+18. Одна з комбінацій карт у покері. 15. Древній германець. 16. Число. 17. Тук, 
ліпід, фритюр. Його «вороги» – ліпосакція та дієта. 19. Грецька гора, на якій ніяк 

не побачите представниць «слабкої статі». 22. Тканина, пришита до вивороту 
одягу. 24. Інертна частина світлової реклами. 25. Бестселер для християн. 26. Вихід 

м’яча за бічну лінію поля. 31. Тип відкидного кузова легкового автомобіля. 32. 
Однослівна побутова назва ДСКН України. 34. Частка, яка дуже часто є мовним 

паразитом. 35. Бездітний батько Буратіно. 
Вертикаль. 1. Нота. 2. Хамська, неполіткоректна назва чорношкірої людини. 

3. Велосипед для чотирьох ніг. 4. Художній засіб мовлення. 5. Офіційна мова 
Пакистану. 6. Доведена до точки кипіння вода. 7. Людиноподібна вішалка. 9. Уся 

рідня папуаса. 12. Фірма, яка створила перший мікропроцесор. 13. Побутовий 
подрібнювач харчових продуктів. 15. Папуга, володар найміцнішого дзьоба. 20. 
Людина, що допомагає бідним, нужденним. 21. Павутина, яка затягує віртуальних 

фанатів. 22. Італійська річка-«прийменник». 23. Справжнє прізвище одесита-
гумориста Романа Карцева. 27. Гноблення, ярмо, кабала. 28. Хірургічна нитка, 

матеріал для операційних швів. 29. Каспійська кілька. 30. Абревіатура міжнародної 
організації, заснованої 24.10.1945 р. 33. Просторова геометрична фігура. 35. 

Династія радянських циркових артистів-«коперфільдів». 
«Блакитний» чайнворд. ❶. Інша назва мати-й-мачухи. ❷. «Родичка» 

виделки та ножа. ❸. Художник, який відкидає конкретику. ❹. Прізвище 45-го 

Президента США. 
«Зелений» чайнворд. ①. Матеріали, складені один на один. ②. Невеличкий 

потік. ③. Загальновживана абревіатура – назва кандидата в майстри спорту. ④. 

Добровільне протестне спалення себе. ⑤. Ім’я київського князя. ⑥. Прізвище 
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режисера кінотрилогії «Хрещений батько», шестиразового лауреата премії 
«Оскар». ⑦. Збій пульсу. ⑧. Мисливська сумка для дичини. ⑨. Офіцерське 

звання у військах СС фашистської Німеччини. ⑩. Післяготичний мистецький 

стиль. 
 

37. Сучасний естрадний концерт. Під час виконання деяких пісень зал іноді 

встає. Гляньте в Інтернеті (чи з’їздіть ☺☹ та переконайтеся самі) будь-яку кількість 

таких моментів) і доведіть своєю відповіддю, що чим бідніша людина, тим вона 
здебільше простіша, щиріша, менш манірна – саме на прикладі вставання 

глядацького залу. 
Ми можемо стовідсотково чітко описати ситуацію лише чотирма слова. І ви 

прагніть до цього. 
Застерігаємо, що ваші думки в напрямку, приміром, «квіти» будуть не в тему. 
 

38. Найбільша в Європі етномовна спільність. 
 

39. Після багаторічної усвідомленої перерви повернімося до футболу 
(усвідомлено – тому, що цим ми весь час бажали підкреслити очевидне: крім 

футболу, є ще й інші командні ігрові види спорту. ☺): 
Ще ніколи не було такого, щоб в один рік у фіналах двох головних кубкових 

турнірів УЕФА: Ліги чемпіонів, Ліги Європи, та, до речі, і в третьому - Суперкубку 
УЕФА (хоча останній факт автоматично випливає з результатів двох перших 

турнірів) зустрічалися лише представники однієї країни. Напишіть цю країну-члена 
УЄФА. 

Увага! Врахуйте, що у футболі поділ на країни з певних причин (ці причини 
будуть нагадані в 52-м заході «50 слів») трішки не такий, як у політиків поділ на 

держави. 
 

40. ☹. Напишіть назву того, що ми навмисне 

обрізали (та поки що «залишили поза кадром») на цій 

злободенній карикатурі. →  
Урахуйте, що, приміром, «рука(-и)» вважатиметься 

неправильною відповіддю. Якщо дуже уважно 
придивитеся, то побачите, що на малюнку є чітка 

підказка щодо виходу на очікувану нами відповідь.  
Репліка цнотливо зашореним: сподіваємося, що цей 

малюнок у вас не викличе бурхливого протесту. 

Натякаємо на реакцію-спротив однієї педагогині, коли 
запитання одного з нещодавніх заходів «50 слів», де був 

зображений схематичний (!) малюнок (навіть не фото!) 
оголеного чоловічого ... плеча, викликало в неї 

гіпертрофований бурхливий протест зі звинуваченням нас майже в ... порнографії. 
 

41. Зокрема: 336 р. до н.е., 44 до н.е., 1865, 1948, 1963, 1968, 1968, 1980, 1981, 
1984; 1986, 1995, 2005 – що сумно поєднує ці роки? 

Залік – за будь-яким із двох-трьох ключових слів. 
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42. Якщо говорити про чоловічі імена, то: Сава; Святослав; Петро; Григорій; 
Сергій; Яків; Стефан-Адам; Михайло; Володимир; Іван... 

А жіночі імена – то Анастасія (за іншими даними – Агафія); Глафіра; Малуша; 
Марія-Магдалина; Катерина; Рогне(і)да; Ольга; Пелагея, Марія; Ганна... 

Якщо правильно скласти їх шлюбними парами, то дізнаєтеся, яких відомих 
людей вони батьки. 

І час від часу їхні, алегорично кажучи, славні нащадки то радісно для нас 
«входять» до наших осель, то сумно для нас «виходять». 

А тепер: напишіть число, яке є сумою взятих не більше й не менше як по 
одному представникові всіх тих, хто практично щоденно «виходить» від нас та 

здебільшого десь 1-2 рази на місяць «входить» до нас. 
 

43. Знову повертаємося до сумно традиційної «слабинки» (навіть до 

мерзенності) деяких газетних кореспондентів України (і не лише України) 
«розкидатися» такими заголовками, які або нагнітають атмосферу в суспільстві, 

або паплюжать дійсність до невпізнанності ... . Тобто ще раз наголошуємо на 
головній меті значної кількості журналюг: писати в друкованих ЗМІ (та 

проговорювати, скажімо, в «ящику») такі «шапки» кореспонденцій, повідомлень, 
щоб усіма правдами й неправдами привабити увагу читача (глядача). 

Приклад. 2019-й рік. Вибори Президента в Україні. Перед другим туром 

кандидати за взаємною домовленістю офіційно здають деякі проби на алкоголь та 
наркотики. 

Потренуймося, чи змогли б ми з вами скласти конкуренцію цим підлим 
хитрунам-пліткарям. Тож замість трьох крапок уставте слово 

в такий заголовок: «Перша ...». 
 

44. Римський поет, автор трішки зміненої його 
наступниками, зокрема Жан-Жаком Руссо, думки про 
гармонійно розвинуту людину, якій повинні бути 

притаманними і міцне здоров'я, і неабиякі духовні якості.   
 

45. Як у покері однослівно називаються ось такі 
комбінації карт? 

До речі, ця відповідь трішки допоможе вам при 
розгадуванні кросчайнворду. 

 

46. Психоаналіз означує два комплекси із певною мірою протилежним 
змістом. Замінивши (для ускладнення) обидві назви цих комплексів їхніми 

анаграмами (в обох випадках усі букви імен цих давньогрецьких міфологічних 
героїв написані малими прописними та використаний родовий відмінок), ми ще й 

поєднали ці дві анаграми в одну: адеееіклпрт. 
Напишіть хоча б одне з цих імен (увага – у називному відмінку!). 
 

47. Хоча б із запитання першого туру ви знаєте, що, приміром, французи 
категорично не згодні з тим, що, скажімо, в Україні використовують їхні брендові 

назви «Коньяк» та «Шампанське». 
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Але тут оминімо вже згадані вище нюанси. Хай вони залишаються на совісті 
тих, хто нахабно та попри міжнародні закони чомусь безкарно краде. А тепер – про 

суть однієї з проблем, орфографічну: 
на хвилі дистанціювання від усіх термінів, пов’язаних з історією СРСР, 

частина сучасних українців і тут «перегнула палицю». Повністю залишивши 

радянський дизайн пляшки з напоєм, який хтось колись назвав «Советское 
шампанское», ініціатори в одному з цих слів викинули одну букву. Напишіть 

український переклад цього слова. 
А потім, уже «позаконкурсно», ще зверніть увагу, що ці горе-оформлювачі 

змінили перше слово російської назви, а друге написали... українською. От і 
вийшла така безграмотність, що «ні в тин ні в ворота», «ні людям сказати, ні пером 

описати». 
 

48. Купюра в 500 гривень. На всіх варіантах її дизайну (а варіантів за ці роки 

було декілька) при зображенні портрета Григорія Сковороди художник(-и?) чомусь 
постійно робить(-лять) одну й ту ж помилку. Тож напишіть той орган (увага: орган, 

а не частину тіла), який зображений на купюрі, так би мовити, неправомірно. 
 

49. ☺. Прізвище британського фізика–теоретика, одного із творців квантової 
механіки, який був не особливо говірким, у результаті чого колеги придумали на 

його честь «одиницю мовчання», яка дорівнювала одному слову на годину.  
 

50. Ця емблема, яка символізує лопаті пропелера літака, 
вказує на те, що, на відміну від сьогодення, ця компанія 

спочатку спеціалізувалася на виготовленні авіаційних 
двигунів. 

Або скопіюйте зменшену емблему цього концерну, або 

схематично намалюйте круглу її частину, або в крайньому 
разі напишіть три відповідні німецькі букви. 

 

51. Не здивуйтеся. Ми навмисне повторюємо ідею 

запитання 1-го туру, але в спрощеному вигляді. І тому якщо 
в 1-му турі ви відповіли на це запитання неправильно, то тут 

(при вже правильній відповіді) отримаєте лише пів бала. 
Яке прізвище актора, якому через два місяці буде 85 

років і якого ця роль зробила на теренах СРСР 

суперпопулярним (див. два його фото)? 
 

 


