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Відповіді  та  коментарі  до  запитань  52-го заходу  «50 слів» 

 

1. 1. Одна. (лівий рисунок). 

(№ 3 із 50-го) 
 

2. 2. Дві. (рис. праворуч). 

Магеллан. Блендер. Манхеттен. 

Середа. Інтернет. 

Світлана: «Кайфую від таких завдань!». 
 

3. 3. Три. (див. таблицю). Один із варіантів 

міркувань: із таблиці однозначно видно, що 

а) А дві зустрічі виграла й одну зіграла внічию; 

б) В дві зустрічі виграла й одну програла; 

в) С одну зустріч виграла, а дві програла; 

г) Е одну зустріч зіграла внічию, а дві програла. 

Єдиний варіант з А той, що вона зіграла три матчі з рахунками 1:0; 1:0; 0:0. Тож 

максимум голів, які А могла забити в ворота і В, і С, – лише по одному. Тоді 

залишається єдиний варіант, що саме з Е вона зіграла нульову нічию. 

Е могла набрати лише одне очко у випадку, коли рахунки її зустрічей були ось 

такими й не іншими: 0:1; 0:1; 0:0. 

С не могла всі три зустрічі звести внічию, бо в неї різна підсумкова кількість 

забитих і пропущених голів. Тож зрозуміло, що С виграла у Е (з рахунком 1:0) і 

програла А (з рахунком 1:0). 

Тоді В програла А (з рахунком 0:1) і виграла в Е (з рахунком 1:0). 

Тож, враховуючи сумарно забиті/пропущені м’ячі у В та С, робимо висновок, 

що В виграла в С з рахунком 2:1. І саме ця зустріч була найрезультативнішою. 

Розв’язок у цієї задачі єдиний. 

(ідея: № 49 із 47-го) 
 

4. 4. 

Остаточне розташування фігур на схемі можна уявити за 

цифрами однакового кольору. 

Щоб швидше дістатися до цифри-претендентки на 

відповідь, не треба було, скажімо, вирізати фігури та складати з 

них квадрат. Один із найраціональніших шляхів є таким: при 

будь-якому розташуванні фігур центр «хреста» може знаходитися лише в дев’яти 

квадратиках, розташованих НЕ ПО КРАЯХ. Тому можна було простим підбиранням 

переконатися, що єдиний з цих дев’яти «хрестиків», який має суму його цифр 10, 

розташований там, де центральна цифра буде 4 (див. у схемі червоні цифри). 

А розв’язок усього завдання в повному об’ємі потрібен лише тоді, коли бажаєте 

переконатися, чи є ще положення, де будуть виконані умови для всіх п’яти фігур. 

Звідки (та за що) в цьому запитанні декілька учасників мають не 1 бал, а 1,3? Бо 

варіант гратки, який був виставлений в перший день оприлюднення запитань, був з 

помилкою (у фігурі з «жовтими» цифрами не було сумарно 10). І ці учасники 
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дружно (і не плагіатно! ) оперативно написали нам про це. А далі спрацювали 

умови заходу (підсвіжіть їх собі). Тож на майбутнє радимо не «розкачуватися» зі 

словами «А-а, ще встигну. У мене цілий місяць попереду», а … . 

 (№ 17 із 45-го) 
 

5. Бойко. 

Євгеній до теми наступного абзацу жартома: «Я вже почав сумніватися у 

відповіді: чи не 5 тут?». 

Для тих, хто після написання відповіді 1 на запитання № 1, відповіді 2 на 

запитання № 2, три – на № 3 і 4 – на № 4 намагався продовжити цей жарт 

оргкомітету й далі, зі співчутливою посмішкою кажемо: та ні, тут відповіддю є не 

кількість букв «5» у слові, а слово «Бойко».  

Аня: «А чому відповідь не 5? . До речі, у мене була знайома, у якої в родині 

(!) було 4 написання одного прізвища: Літвінов, Литвинов, Літвинов, Литвінов. Коли 

зіткнулися з оформленням документів, то зрозуміли, що легше всім поміняти 

прізвище на однакове написання, ніж доводити, що вони родичі». 

А щодо небувалого збігу нумерації та відповідей, а також щодо паніки, 

наприклад, Юлії: «От яка несправедливість! В № 21 я рахувала-рахувала, а хтось та 

й просто вгадає відповідь», – кажемо/заспокоюємо: цим незвичним «вибриком» ми 

ну ніяк не полегшили успішний виступ учасників. Ну звідки ви знаєте, де є збіг а де 

його немає? Тому ви все одно повинні були розв’язувати завдання з такою ж 

інтенсивністю, як і завжди. Хоча дехто й був стимульований думати в цьому 

напрямі. Наприклад, гляньте на «сіпання» Вікторії в № 26. 
 

6. Вега. Це – зірка (а інші – сузір’я) північної (а інші – південної) півкулі неба. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0 

(ідеї ≈ 19 із 35-го) 
 

7. Ономатопея. 

Ідеофон. 

Грецькі onomatopoieia та ἰδέα φωνή – творення назв, звуконаслі дування, 

звуковідтворення. 

Майже одноголосно оргкомітет постановив, що відповідь-претензія учасника 

щодо словосполучення «українське написання грецького терміна», яка, мовляв, 

може передбачати відповіддю і слово «звуконаслідування» – 0,7. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Звуконаслідування 

(коментар до запитання № 20 із 47-го) 
 

8. Вікна. 

… які можуть виконувати роль годинника, хоч і досить грубого. 

Власникам казино вигідно, щоб гравець, «підсівши» на гру, утратив відчуття 

часу та грав якомога довше. Тому там і беззаперечно немає годинників, і 

категорично є лише штучне освітлення без світла, що проникає зовні. 

Світлана: «А самі казино – вороги людства». 
https://ins-clinic.ru/blog/zavisimosti/azartnyj-igrok-psixologiya-igry-v-kazino/ 

(аналог запитання № 4 із 40-го) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Звуконаслідування
https://ins-clinic.ru/blog/zavisimosti/azartnyj-igrok-psixologiya-igry-v-kazino/
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9. Туш. 

Туш для вій. 

Маскара. 

Брасматик. 

Оксана: «Стосовно виникнення народної назви 

туші «брасматик». 

У словниках брасматик іде як розмовне слово, що вживається здебільшого в 

Росії й Україні стосовно рідкої туші для вій у циліндричному тюбику з круглою 

щіточкою. Мовою оригіналу ця щіточка називалася brosse automatique 

(автоматична щіточка) або скорочено Bross’Matic. Перші туші привозили в СРСР 

з Європи й написи на них, звичайно ж, були мовою оригіналу. Наші ж панянки 

особливо не вникали в значення прочитаного на тюбику, і слово «брасматик» 

(Bross’Matic) пішло в народ як позначення назви косметичного засобу. (подібна 

історія трапилася з назвами фірм Pampers і Xerox, які у нас стали назвами понять, 

термінів). 

Ще одна версія походження слова «брасматик» – від англійського 

словосполучення «brush mate» (brush – щіточка, а mate – помічник). 

До речі, іноді словом «брасматик» називають фотомоделей». 

Таня з гумором: «P.S. Як Ви вважаєте, чому більшість жінок при нанесенні 

туші тримає відкритим рот? ☺». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Туш_для_вій 

https://zkan.com.ua/yak/shho-take-brasmatik-i-chomu-zaraz-ce-slovo-ne.html 
(№ 41 із 41-го) 
 

10. 3980 (професійна відповідь). 

4000 (відповідь поверхова). 

Євгеній щодо вступного уточнення: «Не знаю, чи номери можуть починатися з 

нуля. Я шукав, але відповіді не знайшов...». 

Один із безлічі варіантів пояснення нашої оргкомітетівської відповіді 4000 (без 

згадування жодного поняття з комбінаторики), тієї відповіді, яка є неправильною, 

але за яку ми все ж нарахували 1 бал, є таким: 

для початку розглянемо номери, які починаються на 2020. Їхній формат 

однозначно ось такий і лише такий: 2020хуz. Що може стояти в кінці замість хуz? 

Зрозуміло, що якісь цифри, числа. А скільки їх усього? Рахуємо: 000 (тобто це – для 

номера 2020000); 001 (це – для номера 2020001); 002 (дла номера 2020002); 003; 004; 

005; … 998; 999 для номера 2020999). Тож їх – рівно 1000. 

Де ще може стояти 2020? На одну цифру правіше, тобто це – у випадку номера 

х2020уz. Скільки таких номерів? Подумайте і скажіть: також 1000. 

Які ще є випадки розташування 2020? Ще – лише два: ху2020z та хуz2020, у 

кожному з них «наших» номерів також рівно по тисячі. 

То яка відповідь тут? 4 ∙ 1000 = 4000. 

А ось – ідея правильного пояснення виходу на відповідь 3980 (цим учасникам-

професіоналам ми нарахували тут навіть не обумовлені правилами 0,3, а аж 0,5): є 

номери, у яких 2020 зустрічається двічі. Приміром: 1202020. І при стандартному 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Туш_для_вій
https://zkan.com.ua/yak/shho-take-brasmatik-i-chomu-zaraz-ce-slovo-ne.html
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підрахунку ці номери враховані по двічі. Тож якщо викинути ці повтори… На 

жаль, ніхто з цих учасників, мабуть, вважаючи, що те «виїденого яйця не варте» і 

має рівень пошуку значення виразу 2 х 2, не надав пояснення, чому тих номерів із 

повторами буде саме 20. Тому залишаємо це на ваш самостійний розгляд. 

Оргкомітет намагається давати такі комбінаторні запитання, у яких не можна 

або недоцільно використовувати всілякі готові формули. Але майже всі учасники 

неймовірно вперто прагнуть використати хоча б якусь формулу. Шановні 

учасники! У майбутньому закликаємо не робити цього, а ДУМАТИ! 
 

11. Єгипет. 

А що сказати щодо, скажімо, Екваторіальної 

Гвінеї? Вона не розташована на двох материках. 

Аня: «Чому ж у багатьох африканських держав 

абсолютно прямі кордони? 

Дуже давно Африка була колоніальною 

територією, тобто перебувала під владою кількох 

іноземних держав, які керували нею, як хотіли. Щоб не 

виникало жодних непорозумінь, ці країни вирішили 

розділити територію Африки: зібралися, розклали перед собою карту і стали ділити 

її, так би мовити «під лінійку» – малюючи прямі лінії олівцем. Так було набагато 

простіше, до того ж переділ не зайняв багато часу. Також уплинуло й те, що в 

Африці були відсутні річки й гірські хребти, а по них найчастіше проводилися 

кордони країн. Такі ж рівні кордони мають деякі штати Америки». 

(№ 41 із 26-го) 
 

12. Мода. 

Моде. 

Від французького mode, яке походить від латинського modus. 

Цитуємо українську Вікіпедію: «… моді властивий: 

релятивізм (швидка зміна модних форм), 

циклічність (періодична спрямованість у минуле, до традицій), 

універсальність (сфера діяльності сучасної моди практично не 

обмежена; мода звернена до всіх відразу й до кожного окремо); 

ірраціональність (звернена до емоцій людини і не завжди узгоджується із 

логікою чи навіть здоровим глуздом)». 

Тож щодо здорового глузду – див. для прикладу або фото праворуч, або 

«капелюшки» Осадчої та Полякової, або… Ой, щоб не накликати масового гніву, 

замовкаємо. 

Член оргкомітету Євгеній під час обговорення запитань зауважує: «Мені 

здається, що тут трохи змішуються поняття високої моди з модою в 

«повсякденнішому» її розумінні. На фото – одяг, який, я думаю, і не 

передбачається носити і вдягати. Це як витвір мистецтва, яке, на жаль, у розумінні 

багатьох є безглуздим, бо не має практичної цінності. Мені здається, що не варто 

пропагувати таку позицію без того, щоб указати на її суб’єктивність». 
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У запитанні невдало використане слово транслітерація. Бо (в цьому поясненні 

використані уривки з української Вікіпедії): 

Транслітерація відрізняється від транскрипції, яка при перетворення на українську 

мову іншомовних слів керується тим, як ті іншомовні слова вимовляються, а не 

пишуться. 

Транслітерація застосовується для спрощення друкарського набору або для заміни 

маловідомого алфавіту відомим. Транслітеруванню піддаються географічні назви та 

інші власні назви, терміни, що набули міжнародного визнання. При їх перенесенні з 

мови в мову бажано дотримуватися точності або в збереженні буквеного образу 

топоніма чи власного імені, або у відтворенні звучання. Зумовлене це тим, що жоден з 

існуючих алфавітів не забезпечує повної відповідності між написанням і вимовою. 

Особливої гостроти вона набуває з посиленням міжнародних контактів.  

Основні її постулати: 

• Використання затвердженої системи не є обов'язковим при перекладі іноземних 

імен на українську мову. 

• Транслітерація повинна здійснюватися безпосередньо з української на англійську 

мову, без використання будь-якої додаткової мови. 

• Затверджена норма є обов'язковою для перекладу імен з української на англійську 

в законодавчих і офіційних актах. 

• Для стислості, система дозволяє для імен як місто «Zaporizhzhia» називатися як 

«Zaporizhia», «L'viv» як «Lviv» і т. д. Крім того, наведено *короткий список офіційних 

варіантів написання назв: «Ukraine» (без використання артикля «the»), «Crimea» (на 

противагу «Krym»), «Black Sea» і «Sea of Azov». У деяких випадках «традиційні» форми 

можуть бути вказані в дужках після офіційної форми. 
http://translit.kh.ua/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1

%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F 

https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=35182 

(№ 16 та коментар до нього з 45-го) 
 

13. 13. 

12. 

Усі відповіді кросворду Є відповідями на запитання 51-го заходу «50 слів». 

Горизонталь: 1. НАДТ. 4. Моди. 8. Вухо. 10. Курітіба. 11. Поліклініка. 12. 

Двадцять. 

Вертикаль: 1. Намокання. 2. Три. 3. Ювенал. 5. Дірак. 6. Флаш. 7. 

Едіп. 9. Візеїт. 

Декілька прискіпливих учасників із додатковими їм 0,3: «13 або 

12. На 12-те шифрування можна відповісти і «двадцять», і «тридцять». 

Між іншим, зверніть увагу: в одному розшифруванні/розгадці 

«заховалася» множина відповіді на запитання № 12. 
 

14. Стравохід.     → 

(пояснення до запитання № ? із 20-го) 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стравохід 

https://ukr.media/medicine/337486/ 

http://translit.kh.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=35182
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стравохід
https://ukr.media/medicine/337486/
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15. Сліз. 

Богдан цитує: «При французском дворе в 16 веке имел место платок для 

вытирания слез, а также платок для сморкания. Эти платки были богато украшены 

кружевом и вышивками. Платки были сильно надушены, чтобы скрыть запах 

пота, ведь вместо мытья рук было принято протирать кончики пальцев влажным 

платком. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/19/nosovoy-platok-istoriya-i-sovremennost». 

Визнаємо невдалість запитання в тому, що варіантів відповіді може бути дуже 

багато, а формулювання запитання «не відсікає» інших варіантів. Але практично 

одностайним рішенням оргкомітет уважав неправильними навіть дуже логічні 

«поту», а також – «губ», «пальців», «окулярів», «пенсне», «моноклів». 
https://gufo.me/dict/fashion_encyclopedia/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA 

(пояснення до запитання із 20-го) 
 

16. 13. 

Саорі – 0. 

Йошида (Йосіда) – 0. 

Унікальна японка Саорі Йошида (Йосіда). Майже непереможна за всю свою 

довжелезну та неймовірну спортивну кар’єру. Мабуть, найприкрішим програшем 

для неї, на той час уже трикратної Олімпійської чемпіонки, є «лише» «срібло» на 

Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро. 

До речі, Іван Піддубний – «лише» шестиразовий чемпіон 

світу. 

Інші варіанти (приміром, дев’ятиразові здобутки 

Алєксандра Кареліна) також не дотягують до 13-ти. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%

D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%96 
 

17. Зелений. 

Василь: «Оскільки зелений колір уважається улюбленим кольором пророка 

Мухаммеда, є символом природи й життя, тому паспорт більшості мусульманських 

країн зеленого кольору». 
https://elitatour.com.ua/news/czvet-pasporta/ 

https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/pasporta-mira-byvayut-tolko-chetyreh-cvetov-i-vot-

pochemu-1480315/ 
(аналог запитання № 3 із 43-го) 
 

18. Черепаха. 

Із фільму-казки «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» (1975). 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Черепахи 
 

19. Густота. Щільність. 

Близько 70-74 осіб на км². 

До речі, середня щільність населення світу станом на 2013 рік дорівнює 52 

особи на км², із урахуванням Антарктиди – 48 осіб на км². 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_Shawls/Platok__m229835.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/03/19/nosovoy-platok-istoriya-i-sovremennost
https://gufo.me/dict/fashion_encyclopedia/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D1%80%D1%96
https://elitatour.com.ua/news/czvet-pasporta/
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/pasporta-mira-byvayut-tolko-chetyreh-cvetov-i-vot-pochemu-1480315/
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/pasporta-mira-byvayut-tolko-chetyreh-cvetov-i-vot-pochemu-1480315/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Черепахи
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https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0

%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%

82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D0%BD%D1%8F (Список країн по густоті населення) 

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

81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8

2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F (Список стран по плотности населения) 

(≈ № 3 із 33-го), (≈ № 37 із 24-го) 
 

20. Центр. 

Географічний центр України. 

Точка його попередника з координатами 48°32'06" північної широти й 31°10'53" 

східної довготи знаходиться на північно-східній околиці смт Добровеличківка в 

районі гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Козацька криниця». 

Координати було обчислено 1989 року за допомогою так званого аналого-

картометричного методу. За основу визначення були прийняті лише чотири крайні 

точки території України. 

А сучасний географічний центр розрахований як центр ваги плоскої фігури, 

обмеженої кордонами України, і має координати 48°22'58" північної широти й 

31°10'56" східної довготи. 

Він розташований на північній 

околиці села Мар’янівка 

(Шполянський район) між райцентром 

Шпола й селом Матусів Черкаської 

області. 

Історія. 16 жовтня 2003 – 

протоколом № 1 засідання 

Національної ради географічних назв 

затверджено, що географічний центр 

України знаходиться в околицях м. Шпола Черкаської області. 

Липень 2004 – установлено, що географічний центр України як центр ваги її 

території знаходиться на території с. Мар’янівка Шполянського району Черкаської 

області. 

19 жовтня 2005 – Національною академію наук України підтверджено державне 

визнання географічного центру України. 

А щоб не ображати почуття мешканців Добровеличківки, придумали, що тепер 

вона буде геометричним центром України. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%

84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%

D0%BD%D0%B8  

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29106 
 

21. 21. 

Див. супровідний рисунок праворуч. 

(№ 13 із 43-го) 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29106
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22. Горіккер. 

Протитанкові властивості «рогаток» уперше зафіксували в Чехословаччині 

(звідси англійська назва – Czech hedgehog («чеський їжак»)). Але чеська конструкція 

«їжаків» була недосконалою, виробництво вимагало значного часу та коштів, 

оскільки їх виготовляли із залізобетону. 

Досконалішу конструкцію «їжаків» розробив у СРСР генерал-майор 

інженерних військ, начальник Київського танкового училища Михайло Горіккер. 

Випробування підтвердили ефективність «шестикінечної зірочки» (так Горіккер 

назвав пристрій, тому в документах «їжаки» іноді значаться як «зірочки Горіккера»). 

У Другій світовій війні «їжаки» (найчастіше зроблені не за правилами: занадто 

великі або недостатньо міцні) застосовували в міських боях і стали символом 

протитанкової оборони. Німецькі танки з переднім розташуванням трансмісії були 

особливо вразливі: наїзд на «їжак» часто виводив агрегати трансмісії з ладу. На 

Ленінградському шосе Москви стоїть пам’ятник у вигляді трьох «їжаків» – так 

відзначений кордон, до якого дійшли німці 1941 року. 

За цей винахід автора «їжаків» відзначили... фотоапаратом. 

Оксана: «Син прославленого військового інженера кінорежисер Володимир 

Горіккер поділився спогадами про ті часи: «Перші дні після нападу фашистів на 

СРСР я добре пам’ятаю. Батька призначили командувати обороною Києва, до 

якого наближався ворог. Роботи було багато, але, повернувшись пізно ввечері 

додому, тато, замість того, щоб хоч трохи відпочити, «реквізував» у мене 

іграшкові модельки танків, які раніше сам же подарував, і мало не всю ніч 

безперервно чаклував над ними, переставляючи на столі разом із якимись 

конструкціями з сірників, з`єднаних клеєм або пластиліном. Мені, пацанові, 

призначення цих штуковин було не зрозуміле. Думав навіть, що батько просто, 

таким чином, намагається відволіктися, бореться з безсонням. Але одного разу він 

повернувся раніше, ніж звичайно, буквально сяючи, і мало не з порога квартири 

захоплено закричав: «Ми запороли два танки!!!». Ось тобі й маєш! У сім’ї ж 

знали, як уважно він ставиться до збереження техніки, що дає наганяй навіть за 

дрібні порушення, які можуть призвести до пошкодження танків, а тут – не 

приховує радості з приводу поломки двох бойових машин... Лише значно пізніше 

я зрозумів усю значимість події, яка сталася того дня на полігоні Сирець 

Київського танково-технічного училища». 

Так у чому ж геніальність «зірочки Горіккера»? У простоті конструкції. 

Профіль або рейки нарізали на приблизно рівні шматки. Потім нарізані шматки 

приварювали один до одного у формі букви «Ж». І все, непереборна перешкода 

для німецької техніки готова. Утім, у цій справі був потрібний точний розрахунок 

зварювання. Споруда не повинна була бути вищою за початок лобового листа 

броні танка. Висота її становила 80 см. Випробування довели, що «правильний 

їжак» міг витримати наїзд танка вагою в 60 тонн. 

Наступною фазою організації оборони була ефективна установка загород. 

Смуга оборони із «зірочок» – чотири ряди в шаховому порядку – перетворювалася 

на серйозну проблему для танків. Сенс цієї загороди в тому, що вона повинна 
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була опинитися під танком, а сам танк – стати дибки. Урешті бойова броньована 

машина остаточно зупинялася, зависаючи над землею, і її можна було підбити з 

протитанкової зброї. 
https://uamgguru.ru/cikavi-fakti/5360-vi-znaete-hto-avtor-protivotankogo-izhaka.html 

(пояснення до запитання № 6 із 46-го) 
 

23. Епітелій. 

Хоча й, як вказує, приміром, Юля: «… 

волосся є таки тканиною (хоч і мертвою), що 

можна знайти в багатьох джерелах, наприклад, 

тут:  https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102001250). 

До того ж є інформація, що саме  "Волосы – 

самая быстрорастущая ткань в организме 

человека после костного мозга" (джерело 

 https://doc-tv.ru/articles/2611)», але оцінювання цього 

запитання ми «дали на відкуп» одній нашій суперучасниці, яка в цьому питанні є 

можна сказати професіоналом. Вибачте ті, хто буде все ж ремствувати. Тому: 

слизові оболонки, епітелій – знехотя 0,5. 

За двослівні слизові оболонки – 0. Бо це – частина тіла, утворена епітелієм. 

Волосся – 0. У питанні йдеться про тканину. А волосся – це не тканина. 

Шкіра – 0. 
 

24. Факс. 

Від «факсиміле». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81 

(ідея № 17 з осені 2010) 
 

25. Божевілля. 

Безумство. 

Це стан після вживання вина: після першого бокалу, другого й т.д. 

«Перша чаша належить спразі, друга – веселощам, третя – насолоді, четверта 

– безумству» (Анахарсис (614 – після 559 рр. до н.е.)). 

Світлана: «А я нарешті збагнула вислів «Істина – у вині». «Що у тверезого на 

умі, те у п’яного на язиці» – це те саме, синонімічний фразеологізм. І не треба в 

алкоголі шукати істини…». 
https://ru.citaty.net/tsitaty/457041-anakharsis-pervaia-chasha-prinadlezhit-zhazhde-vtoraia-

veseliu-t/ 

(№ 32 з осені 2010) 
 

26. 26. 

За трішки менше від 23 чи трішки більше за 29 – 3-4 бали. 

Я не люблю фатального исхода. 

От жизни никогда не устаю. 

Я не люблю любое время года, 

Когда веселых песен не пою. 

Я не люблю открытого цинизма, 

https://uamgguru.ru/cikavi-fakti/5360-vi-znaete-hto-avtor-protivotankogo-izhaka.html
https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/102001250
https://doc-tv.ru/articles/2611)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.citaty.net/tsitaty/457041-anakharsis-pervaia-chasha-prinadlezhit-zhazhde-vtoraia-veseliu-t/
https://ru.citaty.net/tsitaty/457041-anakharsis-pervaia-chasha-prinadlezhit-zhazhde-vtoraia-veseliu-t/
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В восторженность не верю, и еще, 

Когда чужой мои читает письма, 

Заглядывая мне через плечо. 

Я не люблю, когда наполовину 

Или когда прервали разговор. 

Я не люблю, когда стреляют в спину, 

Я также против выстрелов в упор. 

Я ненавижу сплетни в виде версий, 

Червей сомненья, почестей иглу, 

Или, когда все время против шерсти, 

Или, когда железом по стеклу. 

Я не люблю уверенности сытой, 

Уж лучше пусть откажут тормоза! 

Досадно мне, что слово «честь» забыто, 

И что в чести наветы за глаза. 

Когда я вижу сломанные крылья, 

Нет жалости во мне и неспроста — 

Я не люблю насилье и бессилье, 

Вот только жаль распятого Христа. 

Я не люблю себя, когда я трушу, 

Досадно мне, когда невинных бьют, 

Я не люблю, когда мне лезут в душу, 

Тем более, когда в нее плюют. 

Я не люблю манежи и арены, 

На них мильон меняют по рублю, 

Пусть впереди большие перемены, 

Я это никогда не полюблю. 
 

Будь ласка, не критикуйте нас за таке запитання. Застосовуючи захисну 

реакцію, звертаємося до, приміром, одного з наших постійних 

«суперважковаговиків»: нам так здається, що і «…В восторженность не верю…», і 

«…Досадно мне, когда невинных бьют…» треба було ввести до переліку, так би 

мовити, чеснот Владіміра. 

Вікторія: «Так і підмиває написати відповідь 26. Але в мене найменша кількість 

21, а дозволяється похибка три. І тому пишу 24, сподіваючись попасти в люфт. ☺ 

Думала, що в цьому запитанні не буде проблем, сиди й рахуй. Ага! Аякже! Де там! 

Коли це було просто?!☻». 
 

27. Постріл. 
http://www.uaf.org.ua/images/otherdocuments/competitions/Doc/IAAF_Competition_Rules_2016-

2017_ua.pdf 

Легка атлетика: правила змагань/заряд. В.Г.Конестяпіна, П.П.Дацків, М.С.Мартинюка, 

Г.В.Чорненької. – Івано-Франківськ: ІМСТА, 2009. 

(№ 39 із 18-го) 
 

http://www.uaf.org.ua/images/otherdocuments/competitions/Doc/IAAF_Competition_Rules_2016-2017_ua.pdf
http://www.uaf.org.ua/images/otherdocuments/competitions/Doc/IAAF_Competition_Rules_2016-2017_ua.pdf
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28. 10 або 20, залежно від того, чи однаковою, чи різною вважати, приміром, 

пару пальців МС (мізинець-середній) і СМ (середній-мізинець). У комбінаториці (а 

питання саме звідти) ці дві комбінації МС та СМ іноді вважаються однаковими, а 

інколи – різними. 

За дві ці відповіді нараховувалися додаткові 0,3. 

(№ 19 із 18-го) 
 

29. МЕТАН 

А ХРОНОМЕТР = ХРОНМЕТ 

В ХАРОН 

С ХОРТ 

ХРОНМЕТ +ХАРОН + ХОРТ = ХРОНМЕТА 

А∩В∩С = ХРО 

ХРОНМЕТА – ХРО = НМЕТА 

МЕТАН 
 

30. Пробиваю(-ємо), протикаю(-ємо), проколюю(-ємо) … 

Мова – про пробку-закрутку та отвір, який проштрикується, приміром, у фользі 

запаяного тюбика з клеєм чи тюбика з якісною зубною пастою. 

Наталка: «Я не змогла відповісти одним словом. А Ви у питанні не вказали, 

що залік за смислом відповіді, як завжди робили в таких випадках. Тому це теж 

змушує хвилюватися, що моя версія неправильна». 

За далеко не однозначним рішенням оргкомітету: 

Зриваємо, відриваємо, відкриваємо (з ідеєю «контрольне кільце» у пляшках) 

–  0,5. Бо в запитанні йдеться про одну сторону і про другу сторону цієї частини. А 

контрольне кільце та закрутку-різьбу назвати двома сторонами якщо й можна, то з 

великою долею штучності. 

Одна учасниця припустила: «Можливо, це стакан для йогуртів. Кришки після 

відкриття викидаються, а якісні пластикові стаканчики з-під йогуртів 

використовуються покупцями надалі (для розсади, як основа для виробів, в якості 

формочки для морозива або желе)». 

(ідея № 18 із 18-го) 
 

31. ВЕРЕСЕНЬ. 

Верхні половинки – це верхні частини чотирьох перших букв, нижні половинки 

– це низи останніх чотирьох букв. 

Програміст Євгеній: «Щоб знайти відповідь на це питання мені знадобилося 

трохи часу подумати, після чого виконати ось таку команду на комп’ютері: 

grep -Ei '^[оврп][бвгезнорпсь]{7}$' nouns.ua.txt». 

(№ 28 із 49-го) 
 

32. Амазон. 

За написання відповіді англійськими буквами – 0 (див. умови). 

Її засновник Безос тоді обійшов Гейтса в списку найбагатших. 

У запитанні згадується ще компанія Apple. 
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Тетяна: «Кажуть, що свій перший робочий стіл засновник Amazon.com зробив 

із дверей. Сьогодні в компанії деякі столи також зроблені з дверей, але не з метою 

економії, а щоб нагадувати про необхідність економити». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Amazon.com#: 

https://www.rbc.ru/business/04/09/2018/5b8eaa1e9a7947e1be525945 

А тепер – найсвіжіша інформація з газети «Факти» за 23-29 липня 2000-го року. 

Інформація з величезним заголовком на 16-й сторінці: «Капитал Джеффа Безоса за 

сутки вырос на 13 миллиардов долларов». Станом на 21 липня його статки були 

$189 000 000. Другим був Білл Гейтс з його десь $113 000 000 - $118 000 000. 

(продовження № 14 із 50-го!) 
 

33. 33. 

Пояснення Вікторії: «Наприклад: «до того як...» у мене було 100 грн. Квітка 

коштувала 1 грн. За 100 грн. я могла купити 100 квіток. 

Після підвищення цін на 50 % квітка буде коштувати вже 1,5 грн. І тоді на 100 

грн. я зможу купити лише 100 : 1,5 = 67 квіток. Тож моя купівельна спроможність 

знизилася на 33 «квітки» (на 33 %)». 

(аналог № 43 із 45-го) 
 

34. Напохваті. 

Євгеній: «До речі, цікаво спостерігати рекурсію в ребусах: (на(по(хва)т)і). 

Кожні дужки — це окремий ребус. Така конструкція складніша для розгадування і 

складання, але, як на мене, чимось «елегантніша» за просто послідовність 

шифрувань». 

Юля: «У нас у родині було багато веселих варіантів, але жодного схожого на 

прислівник чи взагалі слово)). Ось декілька з них: зтехвапіді, хвапідізте, підіазтевах, 

підівахзте, підіхвазте, поетпідівах, поетхвапіді, підіпоатвах, потахвапіді, підіхвапот». 
 

35. Позіхання. 
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-47407116 

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

(аналог № 38 із 40-го) 
 

36. Ні. 

Оксана: «Століттями (та часом і зараз) у чоловічому світі вважалося, що 

жінка – розумово нижча істота, яка сама не спроможна зрозуміти й висловити свої 

бажання й думки, тому практично всі рішення за неї має приймати чоловік, 

батько, опікун тощо. Тому тривалий час жінки у багатьох країнах практично не 

мали ніяких прав. Їм залишалося лише три К (кіндер, кюхе, кірхе – діти, кухня, 

церква). Частково в цьому уявленні винні й самі жінки, які з метою вдалого 

заміжжя часто грали роль милих дурненьких панянок, щоб не відлякати вигідного 

жениха й навчали цієї премудрості своїх доньок. Для деяких чоловіків часто було 

не дуже приємним сюрпризом виявити, що дружина вміє рахувати в межах 

більше десяти та й узагалі розуміється в справах краще за них самих. Коротше, 

жінки пристосовувались, як могли, і все одно вмудрялися впливати на події в 

суспільстві й світі». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://www.rbc.ru/business/04/09/2018/5b8eaa1e9a7947e1be525945
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-47407116
https://uk.wikipedia.org/wiki/Позіхання
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Вікторія цитує: «☺ Если сравнивать женскую логику с квантовой физикой, 

то по квантовой физике есть хотя бы литература, чтобы ее изучить и понять. ☺ 

Женская логика создана для того, чтобы офигела мужская психика». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0

%B0#%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D

0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%B0

%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%8

0%D0%B5 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c6033e664276e00ae3e0d3c/uchenye-caudovskoi-aravii-priznali-

jenscin-jivotnymi-5cff7df02f2db800ae3e4888 

(№ 8 із 42-го) 
 

37. Припущення. 

Женя: «Це перегукується з висловом Б. Рассела: «Проблема цього світу в тому, 

що дурні та фанатики занадто впевнені в собі, а мудрі люди сповнені сумнівів». 

(аналог № 31 із 45-го) 
 

38. Кардиган (англ. cardigan). 

Це – кофта, в’язаний вовняний жакет по фігурі, без коміра, із глибоким вирізом, 

на ґудзиках. Названий на честь сьомого графа Джеймса Кардігана. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кофта 
http://wiki.pijama.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD 

https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/кардиган 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кофта#Кардиган 

(коментар до № 6 із 47-го) 
 

39. 13. 

Горизонталь: 4. Іванівка. 7. Дніпро. 8. Ехме. 9. Тіло. 10. Юнга. 12. Піке. 13. 

Дірак. 14. Лікарня. 15. Ера. 16. Кров. 17. НАДТ. 21. Ніздря. 

Вертикаль: 1. Туалет. 2. Хек. 3. Шампанське. 5. Вухо. 6. Адан. 8. Електрод. 

11. Тернопіль. 12. Пекін. 13. Дяк. 18. Арій. 19. Трюк. 20. Адже. 

Чайнворд: . Рахів. . Вашингтон. . Намокання. . Ярузельський. . 

Йолоп. . Подільськ. . Калібратор. 
 

40. Ватикан. 

У минулому – Папська область. 

Оксана: «Стосовно дати створення Папської області (держави) в російській і 

українській Вікіпедіях є деякі розбіжності. 

За даними української Вікіпедії, 756 року франкський король Піпін, 

розбивши лангобардів, які володіли Італією, віддав папі територію в середній 

Італії – Римську область. Папа освячував владу франкських королів, вони ж 

допомагали йому зміцнити духовну й світську владу в Римській області. Таким 

чином, вони заснували папську державу 781 р. 

У російській Вікіпедії датою створення Папської області вказано червень 752 

року, коли франкський король Піпін Короткий подарував після свого походу на 

лонгбардів папі Стефану ІІ територію колишнього Равенського екзархату, як 

«повернення» патріархові Риму земель, які йому раніше не належали. Надалі 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0#%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://zen.yandex.ru/media/id/5c6033e664276e00ae3e0d3c/uchenye-caudovskoi-aravii-priznali-jenscin-jivotnymi-5cff7df02f2db800ae3e4888
https://zen.yandex.ru/media/id/5c6033e664276e00ae3e0d3c/uchenye-caudovskoi-aravii-priznali-jenscin-jivotnymi-5cff7df02f2db800ae3e4888
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кофта
http://wiki.pijama.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/кардиган
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кофта#Кардиган
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Піпін Короткий кілька разів «округлював» папські володіння, і як така Папська 

держава виникла 756 року». 

Леся: «…11 лютого 1929 року державний секретар Ватикану кардинал 

П’єтро Гаспаррі та прем’єр-міністр Італії Беніто Муссоліні підписали договір, за 

яким Ватикан набув унікального в міжнародному праві суверенітету – він є 

властивістю не самої територіальної одиниці розміром 44 гектари в центрі Риму 

або її населення, а належить юридичному утворенню під назвою Апостольський 

Престол, влада якого на території Держави-Міста Ватикан є верховною та 

єдиною, а на міжнародній арені Святий Престол є незалежним і самостійним». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0

%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Папська держава 

(№ 13 із 31-го) 
 

41. Пінгвін(-а). 

Приблизно 75 % свого життя вони проводять в океані, а решту часу живуть 

на суші. Вибираються пінгвіни з води для відкладання яєць і в очікуванні 

потомства. У їхніх сімейних парах панує «матріархат». Самка залишає яйце 

дбайливому татові, а сама відправляється в море, щоб добути їжу партнерові та 

пташенятам. У пінгвіна-батька в стравоході виробляється так зване «молоко», 

яким він і годує дитинчат. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D1%96 

https://kvakusha.ru/uk/soobshchenie-o-ptice-kotoraya-ne-letaet-neletayushchie-pticy.html 

(№ 9 із 25-го) 
 

42. Хам. 

Хам (івр. ָחם , грецьк. Χαμ, Cham, араб. حام , xam, «гарячий», у деяких джерелах 

– «темний») – біблійний персонаж (молодший син Ноя), що пережив Всесвітній 

потоп. 

Ім.’я Хама поклало початок поняттю «хамство», яке означає зневажливе 

ставлення до культурних заборон, тип поведінки людини, що відзначається 

грубим, нахабним і різким способом спілкування. Людина поводиться по-хамськи 

з метою явної демонстрації своєї зверхності, вищого соціального статусу, 

усвідомлюючи при цьому власну безкарність. Це, звичайно ж, робить її вищою 

лише у власних очах. 

Світлана: «Здається, на сьогодні його нащадки перемогли в боротьбі за 

існування». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хам, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хамство 

(№7 з 26-го) 
 

43. Ц(К)ельс. 

Авл Корнелій. За чистоту та за витонченість мови його називають Цицероном 

серед лікарів. Прочитайте про нього. Досить цікаво. 

https://www.jnsm.com.ua/h/1224N/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Папська%20держава
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://kvakusha.ru/uk/soobshchenie-o-ptice-kotoraya-ne-letaet-neletayushchie-pticy.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хам,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хамство
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Світлана: «Дехто з дослідників пише, що він не був лікарем-практиком». 

На превеликий жаль, за відповідь Гален – 0. Видатний Гален усе-таки 

ГРЕЦЬКИЙ лікар, хірург і філософ, хоча й римської доби. І ще. Його найбільші 

досягнення – у фармакології, а не в офтальмології. 
http://www.historymed.ru/encyclopedia/categories/?ELEMENT_ID=18 

https://www.krugosvet.ru/enc/medicina/TSELS_AVL_KORNELI.html 

(≈ 34 із 28-го) 
 

44. Курять. Палять. 

Та комісія вважала, що саме стільки днів витрачається на перекури. Але це 

вочевидь занижені дані. За іншими численними дослідженнями на перекури 

витрачається мінімум 10 % робочого часу, що за тривалістю становить значно 

більше 20 робочих днів. Тому ми на боці тих роботодавців, які взагалі відмовляють 

курцям у прийомі на роботу. 
https://db.chgk.info/question/nsk.12/34 
(№ 39 із осені 2010) 
 

45. Епідерміс. Епідерма. 

Епітелій – 0. Бо: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%

96%D0%B9. 

Шкіра – за одностайним рішенням членів оргкомітету також 0 балів. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Покривна_система 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%

BC%D1%96%D1%81 

(№ 15 із 40-го) 
 

46. Авіація. 

Якщо розібратися, то всі ті словечка досить просто розшифровуються. Деякі 

з них викликають у сторонніх сміх, деякі – нерозуміння, а на деякі особливо 

чутливі люди можуть і образитись. 

Ніс літака – це рило, середня частина фюзеляжу – пузо, штурвал – роги, салон 

літака – банка, прохід між сидіннями пасажирів – бульвар, гвинтовий двигун – 

м’ясорубка. 

Пасажирів називають паксами, тошнотиками, бандерлогами, пікулями; є ще 

й класифікація за категоріями: умка (дитина без супроводу), економісти 

(пасажири економ-класу), першачки (перший клас), трюфелі (бізнес-клас). Потік 

пасажирів – кефаль пішла, запресовка – посадка пасажирів.  
https://city.travel/blog/?p=1797 (Словарь авиационного сленга) 

(пояснення до № 3 із 46-го) 
 

47. Лот. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лот 

(№ 14 із осені 2010) 
 

48. Хлист,  батіг, кнут (останнє слово – очевидний русизм. Але всі претензії 

тут – до Інтернет-перекладача). Хлист придумали в Китаї 7000 років тому, проте аж 

http://www.historymed.ru/encyclopedia/categories/?ELEMENT_ID=18
https://www.krugosvet.ru/enc/medicina/TSELS_AVL_KORNELI.html
https://db.chgk.info/question/nsk.12/34
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Покривна_система
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%81
https://city.travel/blog/?p=1797
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лот
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до винаходу моментальної фотографії в 1927 році нікому й на думку не спадало, що 

його «клацання» – це не просто удар шкіряного ремінця по рукоятці, але ще й 

подолання надзвукового бар’єру в мініатюрі. Клацання супроводжує петлю, яка 

формується, коли ви різко змахуєте батогом. Петля проходить по всій довжині 

хлиста і, оскільки шкіра звужується до кінчика, прискорюється з рухом, досягаючи 

швидкості, яка більш ніж удесятеро перевищує початкову. Саме ж «клацання» 

відбувається, коли петля долає звуковий бар’єр на швидкості приблизно 1194 км/год. 
https://sites.google.com/site/dnicikavoienau2018/home/cikavi-fakti-pro-fiziku 

http://lib.pnpu.edu.ua/novyny/2177-tsikava-fizika 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Sound_barrier 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80 

(№ 17 із 27-го) 
 

49. Канкан. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канкан 

https://cont.ws/@sicomoro/613942 

(аналог № 25 із 38-го) 
 

50. Гаманець. 

Портмоне, гаман, калитка … 

Автор фрази – Франсуаза Подбер. 

Можливий варіант відповіді 

«лотерейний квиток» тут свідомо не згадуємо. Бо, приміром, В.Косенко вважає цю 

«штуковенцію», цю пошесть такою, яку категорично не можна пропагувати. 

(десь колись було) 

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

 
Олена: «Було дуже складно. Мізки закипіли!». 
 

«З кожним разом я не перестаю дивуватися тому, наскільки цікаві, пізнавальні, нові та 

несхожі на попередні запитання ви надаєте нам для опрацювання. Це велика праця, щоб 

знайти їх та розповісти іншим. За це я вам безмежно вдячний. Бо знання, які я отримую 

відповідаючи на ці запитання, точно будуть мені у нагоді в подальшому житті. І в цьому я 

вже не раз переконався. Тож вже не вперше хочу виразити вам слова найщирішої 

вдячності. Дякую за ваші старання та наполегливу працю. Бажаю миру, щастя, злагоди, а 

головне міцного здоров`я, бо як ми знаємо його не купиш. 

З безмежною шаною, ваш Віктор Пономаренко!!!» 
 

Наталія: «Як я зрозуміла, цього разу «фішка» не в перегукуванні відповідей, а у їх 

відповідності порядковим номерам питань))) Дуже-дуже оригінально, але десь на 

третьому збігові починаєш перепровіряти відповіді, бо чекаєш на пастку. А також 

зворотна реакція: якщо відповідь-число не збігалося з номером питання, теж 

перепровіряєш – раптом десь помилилась – або починаєш шукати приховані моменти, 

які все ж таки дозволили б не порушувати закономірності. Таким чином літній конкурс 

а-ля за мотивами попередніх, перетворився на неймовірно цікаву ГРУ». 

 

https://sites.google.com/site/dnicikavoienau2018/home/cikavi-fakti-pro-fiziku
http://lib.pnpu.edu.ua/novyny/2177-tsikava-fizika
https://ru.qwe.wiki/wiki/Sound_barrier
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канкан
https://cont.ws/@sicomoro/613942

