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– Бажаю "Гармонійному розвитку" успіхів у боротьбі з 

зомбуванням молоді різноманітними ґаджетами, 

тупосоцмережами, та з іншим злом, що перетворює 

нас, учнів, на деградуюче покоління! 

Максим Рижов 

– Сучасні методи навчання ще не зовсім задушили [в мені] святу допитливість, бо ця ніжна рослинка вимагає поряд 

із заохоченням насамперед свободи, – без неї вона неминуче гине. Велика помилка думати, що почуття обов'язку і 

примус можуть сприяти знаходити радість у тому, щоб дивитися і шукати. Мені здається, що навіть здорова хижа 

тварина втратила б жадобу до їжі, якби вдалося за допомогою бича примусити її безперервно їсти, навіть коли вона 

не голодна, і особливо якщо примусово пропонована їй їжа не нею обрана ... . 

Альберт Ейнштейн. «Творча автобіографія» 

 

 

– Я так звикаю до цього нетерпіння та азарту під 

час відшукування відповідей, що, коли закінчується 

конкурс, на серці стає сумно та порожньо. Як 

добре, що цей захід проходить чотири рази на рік. 

А кожна пора року привносить щось своє у 

настрій, у відношення, у почуття. І тому всі 

конкурси по-своєму індивідуальні й прекрасні. Дякую 

за те, що не даєте нам закиснути і витягаєте нас з 

мушель погрітися в розумових, допитливих 

променях. 

Вікторія Бондарєва 

– Хоча всі й ганять Сороса, але його предметні 

олімпіади, механізм проведення певною мірою 

нагадують "50 слів": досить складні та 

різноманітні запитання, значний проміжок часу на 

виконання, можливість користуватися різними 

джерелами інформації ... . 

Олександр Татаринов 

 
– Щиро дякую за неймовірне задоволення та за 

можливість подальшого розвитку. Ви дуже 

допомагаєте вчитися, особливо – пошуку інформації,  

підбирання ключових слів тощо. Намагаюся 

переконати в цьому людей навколо (колег, учнів), але 

які ж вони ледачі! "Таки-так, дуже цікаві питання. 

Обов’язково знайду конкурс і спробую…" – і нуль. 

Тож почуваю себе людиною, що знайшла скарб і хоче 

поділитися з іншими, а вони осліпли й не бачать 

коштовного каміння та золота під ногами ... . 

Світлана Козаченко 

– В сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технологій дуже важко стимулювати студентів до 

науково-дослідницької діяльності. Адже здебільшого 

перевага надається спілкуванню в соціальних мережах 

та гортанню стрічки новин. А завдяки конкурсу "50 

слів" я здобула значний обсяг корисної інформації, 

важливі навички дисципліни та концентрації уваги, а 

головне – незабутні моменти проведення дослідів у 

пошуку правильної відповіді. ДЯКУЮ ОРГАНІЗАТОРАМ! 

Оксана Безсмола 

– Навіть не думала, що так захоплюся пошуками 

відповідей. Здавалося б, уся інформація тепер є в 

Інтернеті, але ж ЩО саме треба шукати, підкаже 

лише логіка, вдумливість. Знайшовши відповідь, 

починаєш глибше вникати в тему ... . 

... Для сучасних дітей це є неоціненно корисним. 

Адже вони звикли "хапати вершки", й зразу ж 

забувають про те, що дізналися. А тут 

короткочасна пам'ять не спрацьовує, бо треба 

думати, аналізувати ... . 

Ольга Рудницька Щодо вузькопрофільних конкурсів (яким, звичайно, 
 НЕ  Є  "50 слів"): "– Жодна людина не може бути 
вузьким фахівцем без того, аби не бути ідіотом у 
широкому сенсі слова. Вузький фахівець дізнається 
все більше про все менше і так до того часу, поки 
не знатиме все ні про що і нічого про все". 

Бернард Шоу 

↓  Мудра – ні, геніальна! – реакція Анатолія Афанасьєва 

на наше прохання підтвердити чи оскаржити відповідь 

     на одне із запитань 38-го заходу: 

"... Ніколи не силкуюся "після бою махати руками". Свої 

сумніви з якогось питання чи відповіді намагаюсь озвучити до 

того, а не після. ... Не заперечую, що правильною відповіддю є 

слово маїс. Шукати й підраховувати кількість мов, в яких 

маїz, а в яких rizo – шкода часу. Це питання не принципове. І, 

взагалі, для мене не є важливим, яке місце я посяду у Вашому 

конкурсі – п'яте чи сто п'яте. На перших місцях є той драйв, 

який я отримую, коли "з голови" знаходжу правильні відповіді, 

і кайф від дайвінгу сторінками Інтернету. 

А от що ще не вдається, то це вміння бачити дуалі (шаховий  

термін: задача одна, а розв'язків – декілька), тобто – вміння 

деяких учасників конкурсу з тексту запитання "витягти" різні 

варіанти відповіді. Наприклад, запитання № 1 з 23-го конкурсу 

про ніготь середнього пальця. Крім пальців на руці побачити 

варіант з пальцем на нозі – це вищий пілотаж". 

Слова  учасниці,  якій  голова оргкомітету  писав, 

що  ми  не  можемо  без  неї,  без  її  плідної  участі: 

– Це я вже не зможу без "50 слів", а не Ви без мене))) Не 

знаю як для кого, але за декілька днів до початку конкурсу я 

вже в передчутті цікавезних труднощів, в очікуванні чергових 

див тощо. І цей стан надприємного напруження (розумового, 

емоційного, пошукового) триває МІСЯЦЬ! ... Отримуємо 

частину року, насичену позитивом, самовдосконаленням, 

можливістю використовувати потенціал власного розуму, 

дізнаватися стільки нового з різних галузей. Тому, я 

сподіваюсь, поки буде конкурс, поки і я буду з Вами!!! 

Ще один бонус "50 слів": поки шукаєш потрібне, знаходиш 

безліч цікавого, нового для себе. Інколи такі відкриття 

бувають, що їх цінність набагато більша, ніж правильна 

відповідь на поставлене питання. До речі, саме ті питання, 

на які ти не знаєш навіть приблизної відповіді, а інколи й 

напрямку пошуку, і приводять тебе до найбільших скарбів... 

Так хочеться, щоб все більше і більше людей ставали 

свідомими, мислячими, щоб наш вид по праву називався 

Людина розумна. Неймовірно прикро бачити масовий регрес 

нашого суспільства, не тільки інтелектуальний, але, що 

лякає найбільше, моральний ... . 

Ідея постійного самовдосконалення мені дуже імпонує, 

вчитися – це завжди цікаво і приносить задоволення. 

Перемога над собою – найвища. 

Наталка Єсипова. 

 

 

– Змушує недосипати ночей святá допитливість  

і відчуття радісної перемоги над собою. 

Дякую за можливість тримати себе в тонусі. 

Валентина Єсіпова 
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Якщо ви неспішно та ретельно опрацювали правила оформлення відповідей, розміщених за 

адресою http://www.h-d.in.ua/ на україномовних сторінках (там, на головній сторінці сайту, 

праворуч/угорі є іконка з українським прапорцем), див. вкладення/сторінки «50 слів» → «50-й захід 

«50 слів»-літо 2020 р.» → «Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/52-й-захід-50-
слів/, або на http://vmk-garmonia.blogspot.com/... , то ось – 
 

запитання  52-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Кількість клітинок таблиці 5х5 (див. схему праворуч), на які не вказує жодна 

з восьми вертикальних чи діагональних стрілочок, розташованих за її межами. 

Не присікуйтеся до певних креслярських нюансів. 

Уважаймо, що всі діагональні стрілочки проходять лише по 

так званих вузлах, тобто по точках перетину горизонтальних 

та вертикальних ліній таблиці. Наприклад, лінія напрямку 

лівої верхньої стрілочки проходить рівно через п’ять 

клітинок (її показано синім пунктиром). 
 

2. Використовуючи п’ять слів-відповідей до (увага!) заходу № 50 (див. архів 

сайту), які, на вашу думку, найбільш вдало вибрані вами для 

виконання завдання, зробіть так, щоб вони, так би мовити, покрили 

якомога більшу кількість клітинок цієї ґратки→. А тепер: 

яка кількість букв є в клітинках, що не належать жодному з цих слів? 

На використовувані вами слова накладаються такі 

дві умови: 1) кожна буква кожного слова має якусь 

спільну сторону з її сусідкою (іншими словами: букви 

кожного слова розташовані нерозривним ланцюжком, 

так, як в угорських кросвордах); 2) на відміну від угорських кросвордів, різні 

відповіді можуть мати спільні букви (тобто вони можуть частково перетинатися, 

накладатися), приміром, так, як на допоміжному рисунку ліворуч із трьома словами 

там: люстро, стрічка, кар (та, до речі, із відповіддю там 1 (одна)). 
 

3. У підсумку кругового турніру чотирьох команд А, В, С, Е (не важливо якого 

виду спорту, хай це буде якийсь футбол) за перемогу в кожній грі нараховувалося 3 

очки, за нічию ‒ 1 очко, за поразку ‒ 0 очок. Остаточні сума очок та 

всі забиті/пропущені кожною командою м’ячі розподілилися так 

(стовпчик К ‒ це команда, М ‒ це м’ячі; О ‒ це очки): → 

Скільки м’ячів було забито (обома командами разом) у 

найрезультативнішій із зіграних шести (чи скількох?) ігор? 
 

4. Розташуйте (для себе, а не для нас!) п’ять п’ятиланкових 

фігур, зображених на рисунку нижче: 

а) так, щоб вони повністю покривали квадрат із цифрами 

(звичайно, розташовуйте їх дотиком, а не накладанням), і 

б) так, щоб сума чисел у кожній із фігур дорівнювала рівно 10 (приміром, щодо 

лівої нижньої фігури: якби вона була трішки піднята та остаточно розташована в 

лівому нижньому кутку, то для неї (див. червоні цифри) дійсно 2 + 3 + 2 + 1 + 2 = 10. 

Але, звичайно, ця фігура буде розташована не там і не так. Бо тоді один квадратик-

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/52-й-захід-50-слів/
http://www.h-d.in.ua/events/52-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/


3 
 

3 

1 

3 

2 

1 

4 

2 

2 2 

1 

2 

3 1 

3

3 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

2 1 1 3 3 
«заглибинка» (із блакитною цифрою «2») не 

належав би жодній з інших чотирьох фігур). 

Фігури при потребі можна повертати в 

даній площині (лише повертати, а не, 

приміром, дзеркально відображати). 

А тепер напишіть відповіддю, 

яка цифра стоятиме в центрі «хрестика». 
 

5. Прізвище, спільне для не одного 

учасника 51-го заходу «50 слів». 
 

6. Вега, Кіль, Сітка, Телескоп, Тукан, 

Фенікс, Хамелеон, Циркуль ‒ із-поміж цих 

восьми напишіть те слово, яке відразу з 

двох різних причин потрапило не до своєї «компанії». 
 

7. Українське написання грецького терміна, що позначає зображальний (не 

виражальний!) прийом відтворення звуків, які є в реальному навколишньому житті. 
 

8. У власників усіх казино світу є два психологічні «вороги»: це годинники і... . 
 

9. Перші ЇЇ складники були створені 107 років тому англійцем французького 

походження із суміші вугільного пилу й вазеліну. 

Спочатку ВОНА була зовсім непопулярна. І перші, хто почав масово та 

привабливо для глядачів використовувати ЇЇ, – це кіноактриси. 

Зараз до ЇЇ інгредієнтів зазвичай належать вода, віск, так звані формуючі 

частинки, косметична віддушка та консерванти. А деякі ЇЇ види ще містять і віскозні 

або нейлонові волокна. 

ЇЇ сучасна традиційна найпоширеніша загальна назва ‒ ... . 
 

10. З точки зору математики, тобто не беручи до уваги, скажімо, код країни, код 

та традицій мобільних операторів: 

теоретично скільки існує таких семицифрових номерів мобільних телефонів, у 

яких зустрічається ось така послідовність цифр: 2020? 
 

11. Однослівна назва країни, батьківщини однієї з найдавніших цивілізацій 

світу, яка має, мабуть, найпряміші сухопутні кордони (до речі та для однозначності: 

ця країна розташована на двох материках). 
 

12. Це, як його часто характеризують довідники, короткочасне поверхневе та, як 

правило, сліпо обожнюване масами явище постійно виконувало (та й зараз 

здебільшого виконує) роль «закону», який визначає, як і що робити різним 

прошаркам населення. І, на думку хоча б Спенсера та Зіммеля, чим вищим був 

статус людини, тим більше це явище підкреслювало (та й зараз часто підкреслює) 

презирство його прихильників до зокрема фізичної праці. 

Напишіть українською мовою французьку (але не латинську!) транслітерацію 

цього іноді потворного явища. 
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13. 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, 52-й, захід «50 слів», а про ‒ 

увага! ‒ попередній, 51-й). 

Після того, як розгадаєте цей кросворд (але, будь ласка, не шліть нам своїх 

проміжних відповідей!), виконайте таке: 

порахуйте й напишіть, яка кількість слів із цих відповідей Є відповідями на 

запитання 51-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів тут і 

там, а сáме однакове написання або/й вимову слів-відповідей. 

Горизонталь. 1. Абревіатурна назва Київського драмтеатру ім. І.Франка. 4. 

Диктаторки (мн.!), 

яким беззаперечно 

згодні підкорятися 

безліч людей. 8. 

Орган людини, у 

якому розташований 

лабіринт. 10. 

Екологічно 

найчистіше велике 

місто Бразилії. 11. 

Заклад, у якому хворі обмінюються досвідом. 12. Натуральне число. 

Вертикаль. 1. Процес просочення вологою. 2. Цифра. 3. Давньоримський поет, 

ритор-декламатор, класик «суворої сатири». 5. Лауреат Нобелівської премії 1933 

року, творець квантової механіки. 6. Флеш. 7. Батько Антигони. 9. Рідкісний 

мінерал, що має вигляд різнокольорових кристалів. 
 

14. Який орган практично кожної людини завширшки близько 3 см має в 

довжину 25-30 см? 
 

15. Колись у Франції аристократи використовували дві спеціальні хусточки: 

одну ‒ для носа, а іншу ‒ для витирання… чого? 
 

16. Абсолютний рекорд кількості разів здобуття звання чемпіона світу з 

боротьби незалежно від статі спортсмена. 
 

17. Колір обкладинок паспортів у більшості мусульманських країн. 
 

18. Тварина (але не її «сценічне» ім’я!), персонаж художнього фільму, який 

співав, що живе вже довше за 300 років. 
 

19. Який показник щодо населення приблизно однаковий за даними української 

Вікіпедії в Буркіна-Фасо, Ірландії, ОАЕ, Самоа, Сенегалі, Україні, а за даними 

російської Вікіпедії – у Гондурасі, Катарі, Марокко, Сьєрра-Леоне, Узбекистані, 

Україні? 
 

20. Після застосування більш логічного та досконалого методу визначення 

цього, цю назву вже 15 років носить інша точка України, точка, про яку ми зараз 

запитаємо і відстань якої від своєї попередниці становить аж близько 100 кілометрів. 
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Між іншим, цей метод простою мовою означає, що ця точка є центром маси 

відповідної фігури (поки що не скажемо якої). Тобто якщо настромити цю фігуру 

цією точкою на вертикальний гостряк, то вона буде стояти паралельно до землі та не 

нахилиться в жодну сторону. Місцеві жителі так пишаються цим фактом, що 

встановили аж два пам’ятні знаки на честь цього. 

Напишіть відповіддю лише середнє слово цієї трислівної назви. 
 

21. «Стежка». Треба прокласти «стежку» з чорних «плит» завширшки в одну 

клітинку по якійсь прямокутній ділянці, наприклад, по 

квадрату розміром n×n клітинок. Початок 

«стежки» – у лівому верхньому куті, кінець 

– у правому нижньому куті. «Стежка» не 

може ні перетинати себе, ні торкатися сама 

себе навіть куточками, ні мати тупики 

(тупик – це, приміром, якби на правому 

рисунку ще зафарбувати клітинку з 

проставленим у ній смайликом). Цифри в деяких клітинках 

вказують на те, скільки «плит» «стежки» торкаються цієї клітинки (стороною або 

кутом). «Стежка» не проходить по клітинках із цифрами.  

Приклад. Для такого завдання з ділянкою 5×5, як на 

верхньому рисунку ліворуч, «стежка» пройде єдино можливим 

шляхом – так, як показано праворуч угорі. 

А тепер – завдання (див. рис. ліворуч). Проклавши для 

ділянки 6×6 «стежку» з урахуванням чотирьох цифр, порахуйте 

та напишіть (числом, а не рисунком!) загальну кількість 

використаних «плит». 
 

22. Прізвище радянського інженера, який майже 80 років тому вдосконалив 

оборонний протитанковий засіб, так звану шестикінечну «зірочку», складену із 

залізничних рейок. 
 

23. Найбільш швидкозростаюча (після кісткового мозку) тканина в організмі 

людини. 
 

24. Чотирибуквений іменник, який є скороченням слова, яке походить від 

латинського «зроби подібне». 
 

25. Спрага, веселість, насолода. А яким є наступний етап згідно з античним 

афоризмом? 

 

26. 40 років тому, 25 липня 1980 року, помер легендарний Владімір Висоцкій. 

Тож, віддаючи шану його талантові писати вдумливі пісні: 

використовуючи текст однієї з найвідоміших пісень «Я не люблю!», порахуйте, 

скільки всякого-різного він не любив. 

Не підмініть це таким завданням: «Скільки разів у пісні зустрічається 

словосполучення «Я не люблю»?» Натякаємо на метафори, алегорії тощо. 

   ☺  
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Ураховуючи розмаїття підходів до того, що вважати, а що не вважати 

нелюбов’ю Владіміра, оцінювання буде трішки лояльним. Може, навіть десь ±3. 
 

27. На міжнародних змаганнях зі спринтерського бігу лунають команди 

(найчастіше англійською мовою) «на старт», потім – «увага». А що спортсмени 

чують наступним? 
 

28. Максимально – скільки різних пар пальців можна нарахувати на одній руці 

людини? 
 

29. Розв’яжіть кросман (зразки, приклади розгадування на сайті http://crosman-

ag.blogspot.com). 

А. Механічний годинник з особливо точним ходом (9). 

В. Найбільший супутник Плутона (5). 

С. Тонконогий, із видовженим тулубом і довгою гострою мордою, із прямою 

шерстю мисливський собака (4). 

(АUВUС)\( А∩В∩С) 

Газ. 
 

30. Для деяких виробів ця, як правило, пластмасова частина упаковки 

виготовлена так, що виконує відразу дві функції. Якщо її застосування, так би 

мовити, однією стороною завжди буде лише одноразовим, то друга її сторона 

використовується багаторазово. То що ви робите «одноразовою» стороною? 
 

31. Використовуючи підказку «половинка», 

розшифруйте ось це слово, написане, умовно кажучи, 

паличками різних розмірів: → 
 

32. Продовження теми одного із запитань 50-го заходу «50 слів». 

Інформація для тих, хто думає, що зараз не заробиш великих грошей: цій 

компанії лише 25 років (тобто вона «молодша» за сучасну досі «буксуючу» 

Україну!). Спочатку вона торгувала книгами, потім, через 4 роки, – іще й музичними 

дисками, і практично відразу після цього – відеопродукцією. Пізніше вона почала 

торгувати вже програмним забезпеченням, відеоіграми, електронікою, одягом, 

меблями, харчовими продуктами, іграшками, ювелірними виробами... 

На початку вересня 2018 року капіталізація цієї компанії вже перевищила $1 

трлн. Таким чином, вона стала другою в історії компанією зі США, вартість якої 

зросла вище $1 трлн. (трішки раніше це вдавалося зробити тільки компанії, яку 

очолювали Стів Возняк (між іншим, його дід і баба по батьковій лінії – із Буковини), 

Стів Джобс і Рональд Вейн). Щоправда, тоді це сталося на короткий період, бо її 

акції знову були впали в ціні. 

То яка назва цієї компанії? 
 

33. Припустімо, що, незважаючи ні на що, навіть на карантин (), ваш 

щомісячний заробіток є стабільним та незмінюваним, але ціни на товари чомусь 

раптом зросли на 50 % ( Ой! А чому це раптом? Онде вчора на Малайському 

архіпелазі чхнув орангутанг, і вітер, утворений цим неймовірно руйнівним явищем, 

http://crosman-ag.blogspot.com/
http://crosman-ag.blogspot.com/
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розвалив економіку деяких країн. Це – наш саркастичний сміх крізь наші сльози та 

спотворене «виправдання» дій декого із «сильних світу цього»). 

Напишіть кількість відсотків (округлено до цілих), на яку в цьому випадку 

знизилася ваша купівельна спроможність. 
 

34. Розгадайте стандартний ребус, відповіддю на який є 

не часто вживане слово-прислівник. → 
 

35. Хоча українська Вікіпедія стверджує, що ЦЕЙ 

процес властивий лише ссавцям, але кажуть, що й, скажімо, 

риби роблять ЦЕ. 

ЦЕ часто супроводжує сонливість, утому або нудьгу. 

Хоча є безліч прикладів, коли людина робить ЦЕ й за сильної 

емоційної напруги. 

ЦЕ легко виникає ще й як наслідувальний рефлекс: 

варто одному почати ЦЕ робити – і всі навколо підхоплюють. 

До речі та як заклик нести позитив «у маси»: такий наслідувальний рефлекс 

змушує нас копіювати не лише ЦЕ, але й, скажімо, посміхатися, якщо поруч хтось 

сміється. 

Мова тут ‒ про ... 
 

36.  (увага! Цей смайлик є основою ідеї очікуваної нами відповіді. Але 

констатуємо, що логіка чи антилогіка цього запитання «сидить» у поглядах лише 

осіб чоловічої статі та зовсім не є життєвим законом). До речі, ініціатор подання 

цього запитання рішуче засуджує таку гендерну дискримінацію. 

Тож: яке слово «заховалося» за трьома крапками ось такого речення? 

«...», ‒ погодилася вона. 
 

37. З анаграми еиннпрпущя складіть логічне слово, яке пропущене (замінене 

трьома крапками) в такому вислові: 

... розумних важливіше за переконання дурнів. 
 

38. Різновид одягу, що слугував для утеплення форменого мундира й названий 

на честь графа, якому приписують його винахід. 
 

39. 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, 52-й, захід «50 слів», а про ‒ 

увага! ‒ попередній, 51-й). 

Після того, як розгадаєте цей кросчайнворд (кросворд + «жовтогарячий» 

чайнворд. Але, будь ласка, не шліть нам своїх відповідей!), виконайте таке: 

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

запитання 51-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів тут і 

там, а сáме однакове написання (або/й вимову) слів-відповідей. 

Урахуйте незвичне для класичного кросворду: одне слово в ньому – не іменник. 

Зважаючи на те, що при виконанні цього завдання вам треба буде 

«перелопатити» досить велику кількість інформації, оцінювання його буде таким: 
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помилка на 1 дає учасникові 1 бал, а бездоганна відповідь ‒ це 2 бали. 

Горизонталь. 4. Їх в Україні 121 (див. коментарі до заходу № 51). 7. Славутич. 

8. Назва фермерського господарства на Львівщині, де розводять кіз та овець. 9. Те, 

чого не мають привиди. 10. Флотський салага. 12. Політ літака, схожий на падіння. 

13. Прізвищем цього вченого жартівливо називають декілька «одиниць», зокрема – 

сором’язливості. 14. Заклад, де людина лежить, навіть якщо ходить або стоїть. 15. 

Період, яким вимірюють геологічну історію Землі. 16. Те, що можна з пальця 

висмоктати. 17. Абревіатура назви одного з київських театрів. 21. Її функція – 

нагрівати повітря при вдиханні й утягувати вологу при видиханні. 

Вертикаль. 1. Місце, де 

чоловікові й жінці не по дорозі. 

2. Нарівні з кількою ця риба була 

надпопулярною серед простих 

радянських людей. 3. Грає, 

шипить і стріляє. 5. «Мікрофон» 

для шептуна. 6. Автор опери 

«Фальстаф» та балету «Жизель». 

8. «Шпиця» зварювальника. 11. 

Обласний центр України. 12. 

«Серце» Піднебесної. 13. 

Начальник канцелярії на Русі. 18. 

Ранньохристиянський філософ, 

проповідник. 19. Спритний, майстерний прийом. 20. Бо. Тому що. 

Чайнворд. . Українське місто з численними джерелами мінеральної води. . 

Столиця однієї з американських країн. . Процес просочення вологою. . Прізвище 

першого президента посткомуністичної Республіки Польщі. . Дурень, недотелепа. 

. Колись воно називалося Бірзула. . Спеціальний еталонний пристрій, 

призначений для перевірки, градуювання вимірювальних приладів, установок 

методом звіряння. 
 

40. Ця так звана область була заснована 752 року. А яка країна зараз залишилася 

від неї після численних окупацій, приєднань, від’єднань, проголошень? 
 

41. Для цього птаха небо недоступне, земля – незручна. Зате вода – його стихія. 

Мова – про птаха … 
 

42. Ім’я нешанованого сина Ноя. 
 

43. Прізвище римського лікаря та філософа, який, приміром, в офтальмології, 

незрівнянно перевершив самого «батька медицини» Гіппократа. 
 

44. Медична комісія з трудових питань Норвегії рекомендувала керівникам 

фірм збільшити щорічну відпустку на три дні тим працівникам, які не ... 
 

45. Наукова однослівна назва зовнішнього шару найбільшого людського 

органу, який, у свою чергу, складається з декількох шарів, один із яких мертвий. 
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46. Галузь техніки, працівники якої сленгово називають елементи конструкції 

їхнього основного пристрою так: рило, пузо, роги, банка, бульвар, м’ясорубка. 

Напишіть відповіддю семибуквений іменник – найкоротшу та найбільш 

узагальнену назву цієї галузі. 
 

47. Цим словом називаються і якір, і давня міра ваги, і інструмент для 

вимірювання глибини моря, і небіж Авраама, і аукціонна одиниця, і одна іноземна 

авіакомпанія, і річка у Франції, і французький департамент. 
 

48. Винахід людини, кінчик якого першим подолав звуковий бар’єр. 
 

49. ЙОМУ десь близько 200 років. А тóму його різновиду, який зараз у моді, ‒ 

десь близько ста років. 

Як не дивно, але на початку ВІН, відвертий та, на думку декого, зараз навіть 

непристойний, найчастіше виконувався чоловіками. І лише під кінець ХІХ-го 

століття тут почали відігравати «першу скрипку» дівчата, спочатку ‒ традиційно з 

партнерами, а потім і самі, хоча й з украпленнями на кшталт українця Михайла 

Поплавського (між іншим, він нещодавно відзначив свій 70-річний ювілей). ЙОГО 

назва ‒ ... 
 

50. . Продовжте жартівливий вислів невідомого нам автора: 

оптиміст – це людина, яка на останні гроші купує ... що? 

 
 


