
1 
 

54-й захід «50 слів». Відповіді та коментарі 
 

1. 61. 

63. 

За подвійну відповідь (про неї див. 

нижче) – додаткові 0,3. 

Як умру, то поховайте 

Мене на могилі, 

Серед степу широкого, 

На Вкраїні милій, … 

У різних списках і різних виданнях 

цей вірш мав різні назви: «Завіщаніє», «Заповіт», «Думка», «Остання воля». З 1867-го 

року за ним закріпилася назва «Заповіт». 

Анна та Оксана: «Кількість букв у рукописі – 63. Згідно норм сучасного 

правопису – 61. В оригіналі «Як» написане так: «Якъ», а «Серед» – «Середъ». 

Оксана: «Цікаво, що слово Вкраїні поет написав з малої літери, можливо, він мав 

на увазі не назву країни, а край, окраїну, місце, яке йому було дороге». 
 

2. Кривий Ріг. 

Місто знаходиться в Дніпропетровської області, у степовій зоні, поруч зі злиттям 

річок Саксагань та Інгулець. 

Кривий Ріг займає третє місце за протяжністю серед міст світу, поступаючись 

лише Мехіко (200 км) та Сочі (майже 145 км). 

Воно є найвужчим з усіх довгих міст світу. 

Декілька учасників: «Свою назву місто отримало через кривий мис на стику 

злиття річок Інгулець і Саксагань, саме там було засноване перше поселення. Хоча є й 

інша легенда, згідно з якою свою назву місто отримало від запорізького козака Рога з 

прізвищем «Кривий», який проживав у такому мальовничій місці». 
http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/5-mist-svitu-z-najbilshohttps://uk.wikipedia.org/wiki/Кривий_Ріг 

https://ipress.ua/ljlive/naydovshe_misto_ukrainy_kryvyy_rig_z_tsikavynkamy_mizh_hrushchovkamy_f

oto_26219.html 

https://kr.gov.ua/pro_misto_kriviy_rig 

http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/5-mist-svitu-z-najbilshoyu-protyazhnistyu.html 
 

3. Мана. 

Галина критикує нас: «Запитуєте: «Яка з новел…» – а власна назва літературного 

твору, фільму пишеться в лапках». 

«Операція «И» та інші пригоди Шурика» (рос. «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика») – російська радянська кінокомедія 1965 року режисера 

Леоніда Гайдая. Складається з трьох частин: «Напарник», «Мана» й «Операція «И». 

На фестивалі короткометражних фільмів у Кракові 1965 року новела «Мана» була 

відзначена головним призом – «Срібним драконом Вавеля». 

За різними даними автори сценарію спочатку планували назвати головного героя 

то Едиком, то Владиком. 

http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/5-mist-svitu-z-najbilshohttps:/uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://ipress.ua/ljlive/naydovshe_misto_ukrainy_kryvyy_rig_z_tsikavynkamy_mizh_hrushchovkamy_foto_26219.html
https://ipress.ua/ljlive/naydovshe_misto_ukrainy_kryvyy_rig_z_tsikavynkamy_mizh_hrushchovkamy_foto_26219.html
https://kr.gov.ua/pro_misto_kriviy_rig
http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/5-mist-svitu-z-najbilshoyu-protyazhnistyu.html
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Ольга, Оксана та ще дехто: «Початковий варіант складався з двох новел, головним 

героєм яких був студент Владик Арьков – інтелігент-очкарик, який потрапляв у різні 

комічні ситуації і з честю з них виходив. У першій новелі він перевиховував похмурого 

й неосвіченого типа, а в другій влаштовувався репетитором і готував до вступу в 

інститут телепня Ілюшу». 

На жаль, у деяких українських джерелах інформації трапляється помилковий 

переклад російського «наваждение» – «мара» (привид, примара). 
 

4. Placebo. 

Прочитайте на баночці назву «ліків» навпаки та пригадайте значення цього слова. 

Богдан: «Ступінь вияву ефекту плацебо залежить від схильності людини до 

навіювання та зовнішніх обставин під час «лікування», наприклад, від розмірів та 

кольору таблетки, довіри до лікаря, авторитету клініки». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Плацебо 

Оксана (для нашого загального розвитку): 

«Також спостерігається явище, протилежне ефекту 

плацебо. Коли неактивна субстанція або лікування 

вводяться одержувачеві, який очікує його 

негативного впливу, це втручання відоме як ноцебо 

(латиною nocebo = «Я пошкоджу»). Ефект ноцебо 

з’являється, коли одержувач інертної речовини 

повідомляє про негативний ефект та/або погіршення 

симптомів, а результат – не від самої речовини, а від 

негативних очікувань щодо лікування». 
 

5. Удача. 

Оскар Уайльд. 

Але не вдача (див. 

рисунок). 

Зараховувалися 

практично будь-які 

синоніми цього слова, 

приміром: шанс, 

можливість. Чому так? Бо, як підмітили Євгеній та 

Олександр,  в оригіналі стоїть opportunity: «А 

pessimist is somebody who complains about the noise 

when opportunity knocks». 
 

6. Конфайнмент. 
НБК (скор. від англ. New Safe Confinement – 

«Нова Захисна Оболонка», «Новий безпечний 

конфайнмент»). 

Арка. 

Металева споруда над четвертим блоком 

Чорнобильської АЕС, виготовлена зі стійкого до 

 

 Притча о пессимисте и оптимисте 
Сахиб Мамедов 

Целый день то плачь, то крик, 

То шумит отрада. 

Каждый к этому привык, 

По соседству рядом. 

В доме том звучал каприз, 

Жили в нем когда-то 

Оптимист и пессимист – 

Два родимых брата. 

И чтоб как-то наконец 

Уровнять ту разность, 

Подарить решил отец 

Им обоим радость. 

Положил подарки он 

Под кровати детям 

В час, когда спустился сон 

В полуночном свете. 

А когда в красе своей 

Утро вышло робко, 

С визгом каждый из детей 

Взял свою коробку. 

Пессимист снял целлофан 

С милого подарка, 

Крышку приоткрыл, а там – 

Серая лошадка. 

И опять в слезах заныл: 

«Что за лошадь это? 

Не такую я просил, 

Не такого цвета. 

Не такую ждал ведь я, 

Вовсе не такую. 

Эта – деревянная, 

А я хотел живую!» 

И тогда вдруг оптимист 

Вскрыл коробку в грезах... 

Ну а в ней... бугор лежит 

Конского навоза. 

И улыбка заблистала, 

Счастья не скрывая: 

«Глянь-ка, а моя – живая! 

...Только убежала...» 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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корозії сорту сталі, 

має розмір 275 

метрів у ширину, 

108 метрів у висоту 

(що дорівнює 

висоті Ейфелевої 

вежі), у довжину – 

150 м, вага – понад 

31 тис. тонн. На 

побудову було 

витрачено 1,5 

мільярда євро, 

основна частина цих коштів була виділена Європейським банком реконструкції та 

розвитку (European Bank for Reconstruction and Development, ERBD). 

Будівництво було розпочате 2012 року й завершене на початку листопада 2016 

року. Ця масивна конструкція, що є найбільшою у світі рухомою наземною спорудою, 

переміщалася до місця установки за допомогою безлічі гідравлічних приводів. Купол 

був установлений і герметизирований 29 листопада 2016 року. 
https://www.dailytechinfo.org/news/8663-mashiny-monstry-samoe-bolshoe-v-mire-podvizhnoe-

nazemnoe-sooruzhenie.html. 

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

https://hromadske.ua/posts/na-4-i-enerhoblok-chornobylskoi-aes-nasunuly-novyi-sarkofah 

https://scienceukraine.com/allnews/human-activity/industrial/zruinovanyi-enerhoblok-chornobylskoi-

aes-zakryly-naibilshoiu-nazemnoiu-rukhomoiu-sporudoiu-v-istorii/ 

За «Тролль-А» (Troll-A. Це платформа для добування природного газу в Норвегії. 

https://onthedeep.com/science/troll-a-platform/) – 0,5. Бо вона не в повній мірі «тягне» на 

«звання» наземної споруди. 

Саркофаг, – на жаль, за вердиктом частини оргкомітету, – 0. 

Укриття, – на жаль, за вердиктом частини оргкомітету, – 0. 
 

7. 10. Бо: 

1. Діамонітіріон. 2. Діоген. 3. Сенсація. 4. Авіатор. 5. Корвалол. 6. Рододендрон. 

7. Коронавірус. 8. Донор. 9. Хатіко. 10. Австралія. 11. Різки. 
 

8. Симпозіум. 

Симпо сій. 

Сю(-и)мпозіон. 

По-іншому, це наукова конференція. За своїм статусом симпозіум посідає 

проміжне місце між науковим семінаром і конгресом. 

Симпо сій (дав.-гр. συμπόσιον, сюмпозіон, від συμπίνειν, сюмпінейн — «пити 

разом») – ритуалізований бенкет у Стародавній Греції, що супроводжувався буйними 

веселощами. Важлива складова чоловічого дозвілля. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Симпосій 

https://www.surgebook.com/id1335698519821290/book/davnogrecka-kultura-slovnik/simposii 

https://www.dailytechinfo.org/news/8663-mashiny-monstry-samoe-bolshoe-v-mire-podvizhnoe-nazemnoe-sooruzhenie.html
https://www.dailytechinfo.org/news/8663-mashiny-monstry-samoe-bolshoe-v-mire-podvizhnoe-nazemnoe-sooruzhenie.html
https://hromadske.ua/posts/na-4-i-enerhoblok-chornobylskoi-aes-nasunuly-novyi-sarkofah
https://scienceukraine.com/allnews/human-activity/industrial/zruinovanyi-enerhoblok-chornobylskoi-aes-zakryly-naibilshoiu-nazemnoiu-rukhomoiu-sporudoiu-v-istorii/
https://scienceukraine.com/allnews/human-activity/industrial/zruinovanyi-enerhoblok-chornobylskoi-aes-zakryly-naibilshoiu-nazemnoiu-rukhomoiu-sporudoiu-v-istorii/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9
https://www.surgebook.com/id1335698519821290/book/davnogrecka-kultura-slovnik/simposii
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Оксана: «Більшість симпозіумів частенько закінчуються симпосієм. «Шосте 

питання порядку денного». Це вже традиція». 
 

9. Джессі. 

Джеймс. 

Оуенс. 

Види – біг і стрибки, різновиди – біг 100 м, біг 200 м, естафета. 
25 травня 1935 року: 

- біг на 100 ярдів – 9,4 (повторення); 

- біг на 220 ярдів – 20,3 – і по ходу в бігу на 200 метрів; 

- біг на 220 ярдів з бар’єрами – 22,6 – і по ходу на 200 метрів із бар’єрами; 

- стрибки в довжину – 8,13 м. 
https://www.olympic.org/news/jesse-owens-and-the-greatest-45-minutes-in-sport 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оуэнс,_Джесси 

Тетяна: «Це сталося в 1935 році на турнірі «великої десятки» в невеликому містечку штату 

Мічиган. 

25 травня в 15 годин і 15 хвилин Джессі почав з того, що повторив світовий рекорд в бігу на 100 

ярдів, що дорівнює 91,44 метра (так, у американців тоді були свої примхи, і вони бігали дуже 

нестандартні дистанції). 

Через 10 хвилин він побив світовий рекорд у стрибках в довжину, причому зробив це з великим 

запасом від попереднього досягнення – на цілих 15 сантиметрів. Результат – 8,13. Цей результат 

протримався 25 років: лише в 1960 році його поліпшив японець Чухей Намбу. 

О 15:45 Оуенс встановив новий рекорд з бігу на 220 ярдів. Прикметно, що в ході цього забігу він 

примудрився ще й оновити найкращий результат світу з бігу на 200 метрів. 

І рівно о 16:00 Джессі поставив красиву крапку. Він установив новий світовий рекорд із бігу на 

220 ярдів з бар’єрами й водночас поліпшив результат у цій же дисципліні на 200 метрів». 

https://www.championat.com/other/article-3765981-kak-legendarnyj-dzhessi-ouens-ustanovil-shest-

rekordov-za-45-minut.html?utm_source=copypaste 

До речі, слушна цитата з 
https://www.championat.com/other/article-3765981-kak-legendarnyj-dzhessi-ouens-ustanovil-shest-

rekordov-za-45-minut.html, хоча вона й не має відношення до «45 хвилин», згаданих у 

запитанні. Бо 25 травня, коли були встановлені ці рекорди, та Олімпіаду розділяють 3 

місяці: 
«... Проте головною подією Олімпіади в Берліні стали змагання стрибунів у довжину. Вражаюча 

дуель німця Луца Лонга й американця Джессі Оуенса увінчалася перемогою та олімпійським 

рекордом останнього. Влада Німеччини обурювалися, але Лонг, який отримав срібну нагороду, 

знайшов можливість порадіти за суперника. Він привітав Джессі, узяв його під руку й зробив із ним 

коло пошани стадіоном. Ця прогулянка подарувала народну любов обом. Наступного дня перед 

початком забігу на 200 метрів, який американець також виграв, багатотисячна юрба глядачів 

скандувала ім’я Оуенса. 

Джессі в Берліні виграв і четверту золоту нагороду – позапланову. Організатори Олімпіади 

зажадали виключити з естафетної команди двох спринтерів єврейського походження: Марті Глікмана 

й Сема Столлера. Американці не заперечували, і Оуенс зайняв одне з місць, що звільнилися. Перемозі, 

за його власним визнанням, він був не радий, незважаючи на встановлений світовий рекорд. Так чи 

інакше Джессі став героєм усього світу. Чорношкірий атлет чотири рази перемагає на очах у самого 

Гітлера – уявити собі подібне було неможливо. А тому всі газети рясніли заголовками про 

неймовірний подвиг атлета. 

https://www.olympic.org/news/jesse-owens-and-the-greatest-45-minutes-in-sport
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
https://www.championat.com/other/article-3765981-kak-legendarnyj-dzhessi-ouens-ustanovil-shest-rekordov-za-45-minut.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/other/article-3765981-kak-legendarnyj-dzhessi-ouens-ustanovil-shest-rekordov-za-45-minut.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/other/article-3765981-kak-legendarnyj-dzhessi-ouens-ustanovil-shest-rekordov-za-45-minut.html
https://www.championat.com/other/article-3765981-kak-legendarnyj-dzhessi-ouens-ustanovil-shest-rekordov-za-45-minut.html


5 
 

[репліка з першого вказаного джерела інформації: «Сам Оуэнс уверял, что Гитлер, которого он 

называл «человеком достоинства», дружески ему помахал. По свидетельству Оуэнса, оскорбил его 

отнюдь не фюрер, а собственный президент Франклин Рузвельт, не удостоивший победителя 

поздравительной телеграммы».] 

До Америки атлет повернувся повний радості та надій на нове життя. Він, звичайно, хотів бути 

схожим на кінозірок, яких бачив кілька років тому в Каліфорнії. Однак очікування чотириразового 

олімпійського чемпіона були обмануті: герой мільйонів і видатний спортсмен після тріумфального 

виступу в Берліні знову став звичайним чорношкірим у немилосердному американському суспільстві. 

Удень Джессі, ледь зійшовши з пароплава, давав інтерв’ю та коментував свої блискучі перемоги, а 

вже вночі ледь не залишився ночувати на вулиці – тільки один готель із багатьох погодився прийняти 

чорношкірих постояльців, та й то запропонувавши при цьому зайти з чорного ходу. Трохи пізніше 

з’ясувалося, що й звістки про надзвичайні багатства, які перелітали через океан у вигляді газетних 

заголовків, виявилися фальшивками. 

Щоб прогодувати себе та сім’ю, Оуенсу довелося наполегливо працювати. Обіцяні рекламні 

зйомки виявилися вкрай рідкісними, ніхто не збирався утримувати чотириразового олімпійського 

чемпіона. Йому довелося відкрити пральню, але й вона приносила не дуже великий прибуток. І тоді 

Джессі зважився на відчайдушний крок: погодився на ряд збігів проти коней. Він навряд чи думав про 

репутацію та людську гідність, коли брав участь у таких дивних змаганнях: потрібні були гроші на 

життя, і атлет заробляв їх тим, що вмів найкраще. Згадали про Оуенса лише в 1950-х роках, коли його 

образ знадобився в «холодній війні», а суспільство почало виліковуватися від расизму. Адже колись 

саме він зробив перший крок за позначений кордон і почав руйнувати бар’єр, що існував між людьми 

з різним кольором шкіри». 

https://www.championat.com/other/article-3249529-tragicheskaja-istorija-velikogo-beguna-dzhessi-

oujensa.html?utm_source=copypaste 

Декілька учасників наводять таку цікавинку: «Джеймс Клівленд Оуенс народився 

12 вересня 1913 року в місті Оуквілль, штат Алабама. Його біографія почалася в 

будинку, де вже підростали дев’ять дітей. Коли 9-річний хлопчик пішов у 

загальноосвітню школу, то при реєстрації в журналі відвідувань був записаний під 

іменем Джессі. Це сталося тому, що вчителька з півночі не зрозуміла специфічного 

акценту нового підопічного. 

Дещо інша версія щодо імені – у Василя: «Його новий шкільний учитель, щоб 

викликати його до дошки, вдавався до скорочення «J.C.», але завдяки сильному 

південному акценту, виходило «Джессі». 
https://24smi.org/celebrity/133908-dzhessi-ouens.html 
 

10. Лазня. 

Лазні мовами світу: фуро, офуро, сенто (японія); хамам (Туреччина); терма 

(Італія); сауна (Фінляндія); басту (Швеція); баня (Росія); .......... 

Ольга: «Є ще інші лазні, наприклад: темескаль – мексиканська, расул – 

єгипетська, санаріум – європейська». 

Наталка: «Лазня, хоча баня теж є українським словом, згідно з тлумачним 

словником. Серед анаграм, не все анаграми. ))) А саме шведська баня – басту». 
 

11. Лондон. 
Уперше система поштової індексації на конвертах була запроваджена в цьому 

місті 1857 року. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Поштовий_індекс 
 

12. ВООЗ. 

https://www.championat.com/other/article-3249529-tragicheskaja-istorija-velikogo-beguna-dzhessi-oujensa.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/other/article-3249529-tragicheskaja-istorija-velikogo-beguna-dzhessi-oujensa.html?utm_source=copypaste
https://24smi.org/celebrity/133908-dzhessi-ouens.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Всесвітня організація охорони здоров’я. 

Російською – ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). 
 

13. Брахмапутра. 

Індійська назва річки в перекладі з санскриту на українську означає «Син 

Брахми». 
 

14. Колишні обласні центри України. 

– (див. ідеї оцінювання запитання №40). 

За суттєве уточнення, що декілька місяців була ще Аккерманська область – 

додаткові 0,3. 

Бо Ольга та ще один(-на?), на жаль, через нашу неуважність поки що не 

зафіксований(-на?) нами учасник(-ця) підправляють/доповнюють: «З 7 березня 1940 

року по 7 грудня 1940 року існувала Аккерманська обл. із центром – м. Аккерман». 
 

15. Горбатий = «Горбатий». 

Запор. 

1 жовтня 1960 року з конвеєра в Запоріжжі зійшов перший ЗАЗ-965. Усього з 1960 

по 1994 рік було виготовлено 3 422 444 автомобілі «Запорожець» різних моделей. 

Ольга: «ЗАЗ-965» або ж «горбатий» злизаний з італійського «Фіата-600». Саме 

малолітражки не вистачало радянському автопрому в кінці 1950 років. І на чергову 5-

річку партія вирішила – треба. Так з’явився «Москвич-444». Народний автомобіль 

мали випускати на московському автомобільному. Але місця для ще одного конвеєра 

там не знайшлося, і тому під випуск нового авто переобладнали Запорізький 

тракторний завод «Комунар» …». 

Галина: «Ці авто, якщо настане апокаліпсис і всі стануть, то вони все одно 

поїдуть. На них не впливає ні час, ні інтернет, ні ніякі хвилі». 

Оксана: «Кажуть, що цей автомобіль заводиться в будь-яких температурних 

умовах, чудово пристосований до різних марок мастил і пального та їх сумішей. Може 

завестися навіть без акумулятора від звичайної батарейки й долати десятки й сотні 

кілометрів із непрацюючими гальмами (довелося спробувати. Мій брат таке 

практикував). Двигун розібрати можна й у польових умовах. Цілісна конструкція 

корпусу з високоякісної сталі з нержавіючим покриттям, що витримувала будь-які 

умови погоди та експлуатації, давала пасажирові у випадку аварії всі шанси вижити 

(навіть при перекиданні автомобіля верх не вгинався). Таранити мерседеса також 

можна було майже без наслідків (для «Запорожця»). 
https://zen.yandex.ru/media/id/5ba383312e368400a9214785/45-sovetskih-avtomobilei-u-kotoryh-byli-

prozvisca-chast-3-5bae1c94e8cd2300a939f11a 

https://osvita.ua/school/literature/g/67753/ 
 

16. Розташування двигуна в задньому відсіку кузова. 

Особливістю компонування автомобіля є розташування двигуна повітряного 

охолодження не спереду, а в задньому відсіку кузова, уперше застосоване в 

Радянському Союзі для легкових автомобілів. 
 

17. Німеччина. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ba383312e368400a9214785/45-sovetskih-avtomobilei-u-kotoryh-byli-prozvisca-chast-3-5bae1c94e8cd2300a939f11a
https://zen.yandex.ru/media/id/5ba383312e368400a9214785/45-sovetskih-avtomobilei-u-kotoryh-byli-prozvisca-chast-3-5bae1c94e8cd2300a939f11a
https://osvita.ua/school/literature/g/67753/
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За ФРН – 0,8. Голосування трьох членів оргкомітету щодо балів таке: (0,5 + 0,8 + 

1) : 3. Ще три члени оргкомітету з різних причин не голосували. 

За Федеративна Республіка Німеччина – 0,8. Див. вище. 

3 жовтня 1990 року Східна та Західна Німеччини об’єдналися в одну державу. 

Проблема в запитанні/оцінюванні та, що, скажімо, згідно з українською 

Вікіпедією: 

Країна — це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою 

єдине ціле з погляду історії, культури, нації … . 

Держава — це політична форма організації правління, що характеризується 

суверенною владою, політичним та публічним характером, реалізацією своїх 

повноважень на певній території … . 
 

18. Рояль. 

Фортепіано. 
http://obshe.net/posts/id2225.html 

https://vk.com/wall-91495364_1748 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%B

B%D1%8C 
 

19. Байконур. 

Світлана: «Із казахської – багата долина». 

Космодром. 

6717 км². 

Із 1957 року й аж до початку 1990-х у західних джерелах полігон позначався як 

Tyuratam (Тюратам) за назвою найближчої залізничної станції. 

До 2030 року 90 % космічних запусків Росія буде проводити з власних 

космодромів Плесецьк і Східний, частка Байконура впаде з 75 % до 10 %. У липні 2020 

російська й казахстанська сторони в ході церемонії в місті Байконурі затвердили 

створення космічного ракетного комплексу «Байтерек». Проєкт передбачає створення 

на базі наземної космічної інфраструктури ракетного комплексу для української 

середньої ракети «Зеніт-М». Комплекс буде призначений для пусків носія «Союз- 5» із 

безпілотними космічними апаратами. 
https://www.grozny.tv/news/day-in-history/26990 
 

20. Як тебе звати? 

Яке твоє прізвище? ... 

Але багато хто зауважував: «Це може бути будь-яке 

інше питання, яке стосується особистості: скільки тобі 

років; що ти їв на сніданок тощо». 

Тому зараховувалися й інші логічні варіанти, але 

ЯКЩО ПОТІМ НАВОДИЛОСЯ ПОЯСНЕННЯ ТІЄЇ ВЕРСІЇ. 
 

21. Однаково. 

Зараховувалися й інші логічні варіанти (приміром, дехто з учасників застосував 

тут інші фізичні поняття: густина, концентрація, питома вага), але ЯКЩО ПОТІМ 

НАВОДИЛОСЯ ПОЯСНЕННЯ ТІЄЇ ВЕРСІЇ). 

http://obshe.net/posts/id2225.html
https://vk.com/wall-91495364_1748
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%8C
https://www.grozny.tv/news/day-in-history/26990
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Викиньте всі згадані в запитанні числа (а ми попереджали, що числа – для 

заплутування), і осмислення ідей буде значно простішим. 

Три варіанти пояснення відповіді. 

1. Те, що в будь-якій кількості взяте з першої склянки, замінене такою самою 

кількістю другого інгредієнту. 

2. Для кращого розуміння нюансів тимчасово замінімо згадувані в запитанні 

грами кількістю («штуками»). Хай на початку в одній склянці було 100 блакитних 

кульок, а в другій – 100 жовтих. Починаємо проводити якісь (несуттєво які) 

маніпуляції з кульками, перекладати їх то так то сяк, то туди то сюди … . Урешті-решт, 

хай у першій склянці опиниться 3 (4; 5; …) жовтих кульок. А тоді, щоб загальна 

кількість кульок залишилася незмінною (100 + 100 = 200), скільки блакитних кульок 

буде серед жовтих? Вочевидь, що ті самі 3 (4; 5; …). 

3. І ще один варіант судження, як кажуть математики, – способом від 

супротивного. Припустімо, ви побажаєте сказати, що відповіддю є сіль у цукрі. А як це 

могло статися? У першій склянці як було спочатку 100 г чогось там, так і залишилося – 

уже іншого, але все ті ж 100 г. Тобто те, що було вийняте з першої склянки, замінене 

ТАКОЮ Ж кількістю (масою) іншого складника. 

Галина: «У чому я впевнена – це в тому, що наявних варіантів лише три: або 

більше цукру, або більше солі, або порівну. Більше ні в чому не впевнена. Думаю, що 

тут ви хотіли заплутати учасників, тому обрала варіант, не озвучений у питанні». 
 

22. Насіння. 

Інша його (неофіційна) назва – Сховище Судного Дня. 

Основна мета проєкту – збереження генофонду сучасних зернових на випадок 

локальних або навіть глобальних катастроф, що дасть можливість завжди відновити ті 

види зернових рослин, які повністю зникнуть із біосфери Землі. За останні роки деякі 

національні генофонди зернових у країнах Африки та Південно-Східної Азії були 

частково або повністю 

зруйновані через військові 

конфлікти чи в результаті 

громадянської війни. На 

сьогодні існує приблизно 1 400 

колекцій різних урожаїв 

зернових у всьому світі і багато з 

них знаходяться у країнах із 

нестабільною/загрозливою політичною чи екологічною ситуацією. 

При проєктуванні сховища були використані відпрацьовані вугільні гірничі 

виробки. Сховище заглиблене на 120 м у товщу пісковиків на схилі гори на висоті 130 

метрів над рівнем моря, тунелі підсилені залізобетоном. Розташоване настільки високо 

над рівнем моря й водночас настільки глибоко в скелі, що ймовірність того, що воно 

може бути затоплене морськими водами або що вічна мерзлота розтане в найближчому 

майбутньому, відсутня. 
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Ємність сховища розрахована на зберігання приблизно 1,5 млн різних видів 

насіння зернових (загалом 4,5 млн одиниць насіння). 

Зараз у сховищі знаходиться 860 тисяч зразків практично з кожної країни світу. 

Сховище обладнане подвійними дверима із противибуховим захистом, сенсорами 

руху, двома герметичними тамбурами й стінами із залізобетону товщиною в 1 метр. 

Щоб потрапити всередину, потрібно пройти п’ять дверей із кодовими замками. 

Багато хто: «Всесвітнє зерносховище – унікальна споруда. Основна мета проєкту 

– збереження генофонду сучасних зернових на випадок локальних або навіть 

глобальних катастроф, що дасть можливість завжди відновити ті види зернових 

рослин, які повністю зникнуть із біосфери Землі. 

Україна також відправила зразки насіння в сховище на Шпіцбергені. Для 

зберігання наша країна надала 2633 зразки пшениці, нуту, чини, квасолі, сочевиці та 

інших рослин. 

Насіння зберігається при постійній температурі -18°C. 

У першу чергу на зберігання відправляють насіння рослин, які вживаються в їжу. 

Відкривають сховище тільки для внесення нових екземплярів – це відбувається 3-

4 рази на рік. 

Сховище здатне вмістити 4,5 млн зразків різних видів. 

Кожний вид рослини зберігається у вигляді зразка з 500 насінин. Таким чином, 

максимальна місткість зерносховища складає 2,25 млрд окремих насінин. Воно здатне 

вмістити в себе всі унікальні типи зразків, що зберігаються в генетичних банках по 

всьому світу, а також нове насіння, яке буде створене в майбутньому. Після заповнення 

воно стане найбільшим глобальним фондом насіння». 
 

23. Халат (одяг, костюм) медичний. 

Ліза: «Зміна дизайну та забарвлення медичного одягу була зумовлена 

необхідністю побороти в маленьких пацієнтів (дітей) «страх білого халата». 

Медичний одяг білого кольору став популярним після поширення антисептичної 

теорії Лістера. Із метою знезараження одяг часто кип’ятили, для прання 

використовуючи вапно та мило. Тканини знебарвлюються через кип’ятіння і 

агресивних миючих засобів. Тому з метою економії одяг для медиків почали шити з 

нефарбованого полотна, бо після частих прань воно все одно ставало білим. 

На білій тканині найкраще видно сліди забруднення. Таким чином, білий колір, як 

найзручніший і найпрактичніший варіант, закріпився за медичним одягом. 

Після пандемії «іспанського грипу» 1918 року не тільки хірурги, але лікарі й 

інших спеціальностей почали носити шапочку та халат. Із того часу халат виконує роль 

буфера між повсякденним одягом медика й пацієнтом. З одного боку, він захищає 

пацієнта від інфекцій, які можуть бути на одязі доктора. З іншого – халат захищає 

лікаря від забруднень біологічними рідинами, препаратами. 
https://lvb.ua/ru/news/view/chomu_medichnij_xalat_bilij_i_navishho_vin_potriben_likaryu 

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

До речі, засіб для полоскання рота Лістерин є світовим лідером серед 

ополіскувачів рота й уважається найпопулярнішим із-поміж аналогів догляду ротової 

порожнини: десь від третини й майже до половини ринку продажів. 

https://lvb.ua/ru/news/view/chomu_medichnij_xalat_bilij_i_navishho_vin_potriben_likaryu
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3
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Оргкомітетом одностайно відхилені думки «кольорові олівці» та «риб’ячий жир». 

Стосовно останнього – то з таким нашим контраргументом: ми ніде не зустрічали 

посилання, що у дітей фобія від кольору риб'ячого жиру, а не від його смаку, і що вони 

з задоволенням п'ють ось такий «колір», а до от такого кольору риб'ячого жиру у них 

відраза. 
 

24. Мадагаскар. 

Тваринний і рослинний світ на четвертому за розміром острові Землі Мадагаскарі 

унікальний: він містить 5 % видів тварин і рослин світу, 80 % із яких існують лише на 

ньому. Найвідомішими з них є лемури. Більшість видів – ендеміки. 

Щодо репліки в дужках. 

Для початку – дві цитати про поняття «континент»: 

«… Найбільші масиви суші (суходолу) Землі, більша частина поверхні яких 

виступає над рівнем моря … (українська Вікіпедія)». 

«… Крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта океаном … 

(російська Вікіпедія)». 

У ГЕОЛОГІЇ та в ГЕОФІЗИЦІ до континенту (у цих науках здебільшого 

використовують слово «материк») часто відносять також і його підводну частину. 

Тому геологічна Зеландія, яка практично повністю знаходиться під водою, не підпадає 

під ці два визначення. 

Варіант відповіді «Місяць» (з аргументами: «Уманський С.П. в 1989 році написав 

книгу «Луна – седьмой континент») оргкомітет одноголосно відхилив. 

Варіант відповіді «Лемурія» оргкомітет відхилив (але зовсім не одноголосним 

рішенням). Хоча б тому, що, як написала автор цієї відповіді, він є міфічним та до того 

ж затонулим континентом. 
 

25. Антананаріву. 
Гана без першої та останньої букв + танк, де «к» замінена на «а», який 

знаходиться НА + рівд (перевернутий «двір»), в якому «д» заміняється на «у».  

Наталка: «Це у якості підказки до 24, чи навпаки 24 – це підказка до 25?)))». 

----- 

 

Наталка: «Ось і все! Як бачите, № 14 – абсолютний нуль, а №11 і №23 – близько 

до нуля. Ну, і в інших питаннях теж є питання)))). АЛЕ це означає, що є куди рости, є 

чому вчитися, є невідомість, яка спонукає до пошуків, не дає зупинятися і відчувати 

себе найрозумнішим. Я часто повторюю сину слова: «Чим більше я знаю, тим більше я 

не знаю» і малюю йому кола… Сподіваюсь, що зрозуміє». 

   

УВАГА! Ця (↓) частина файлу ще не опрацьована нашим літкоректором. 

 

Галина: «Як швидко минає час! З Вами наряджала ялинку, з Вами її й прибираю 

. Ой надавали ж ви завдань в цьому турі! Пригадалися  слова Лядащева з  фільму 

«Гардемарины, вперед»: «Ну и помотали вы меня, ребятки…». Але я… (словами 

Олександра Бєлова з того ж фільму): «Изо всех сил старался, Ваше Сиятельство…». 
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26. 17 … 20 (Київська – Полтавська). 

За помилку за кожний 1 км поза наведеними межами – мінус 1 бал. 

Василь: «Прочитавши фразу «існуючого спільного кордону між сусідніми 

областями України», перша думка – іспит на патріотизм? « А КРИМ ЧИЙ?» 

Вікторія: “Я навіть не знала, про масштаб/шкалу в куточку. І, взагалі, хоч і 

витратила купу нервів, взнала багато нового про роботу з картами, зокрема що таке 

курвіметр”.  

Галина вторить Вікторії: «Можливо, є ще менша відстань між областями, або не 

це малося на увазі, та я не математик, курвіметра в очі не бачила, а рекомендації по 

вимірюванню викликали жах». 
 

27. Стожари. 

«Стожари». 

Найвідоміші пісні. Хоча тут зараховувалися і його 

«Смерекова хата», і «Писанка», і «Маки для сина»… . 

Бо «на смак і колір …». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0

%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8 

http://grinchenko-inform.kubg.edu.ua/stozhary-pavla-

dvorskogo/#.YAMEZnYzbIU 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3268/164/120080/ 

 

28. Нізен. 

Швейцарія. 2362 метра в висоту. 

До речі, в перекладі з німецького «нізен» означає 

«чхання». 

Сходи побудовані в 1910 році. Вони призначалися 

та слугують і зараз для технічних робіт. 

Галина: «Не обов'язково докладати стільки зусиль, щоб піднятися на вершину 

гори. Справа в тому, що тут є фунікулер. Вагончик працює з квітня по листопад, він їде 

не поспішаючи, долаючи маршрут приблизно за 28 хвилин». 

Змагання Niesen Staircase Race. Декілька учасників: «Найшвидше подолання цих 

сходів пішки сталося на змаганнях в 1990 році, коли учасник змагання, подолав її за 52 

хвилини».  «Серед жінок рекорд був встановлений в 2005 році: підйом на сходи зайняв 

1 годину 7 хвилин і 7 секунд». 
http://mapme.club/poradi/7050-najvishha-sxodi.html 

https://arttravelblog.ru/dostoprimechatelnosti/samaya-dlinnaya-lestnica-v-mire-na-gore-nizen-shhvejcariya.html 

Наталка Є.: «Також цікавеньку інформацію про Альпи можна прочитати тут: 
https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-alpy/». 

 

29. Литви. 

За Литва – 0,8 (див. умови заходу). 

Лелека білий. Чорногуз. Ciconia ciconia. 

День повернення лелеки там називається Гандринес. 
Василь: «В квітні 2017 році я супроводжував своїх учнів на змагання з 

Прангліміне-2017, які проходили в Каунасі. Проїжджаючі по Литві, нам здавалося, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://grinchenko-inform.kubg.edu.ua/stozhary-pavla-dvorskogo/#.YAMEZnYzbIU
http://grinchenko-inform.kubg.edu.ua/stozhary-pavla-dvorskogo/#.YAMEZnYzbIU
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3268/164/120080/
http://mapme.club/poradi/7050-najvishha-sxodi.html
https://arttravelblog.ru/dostoprimechatelnosti/samaya-dlinnaya-lestnica-v-mire-na-gore-nizen-shhvejcariya.html
https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-alpy/
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лелеки оселилися  на даху майже кожного будинку. Ми були в захваті! Такої кількості 

чорногузів я ще не бачив ніколи!» 
https://margo-klaipeda.livejournal.com/38583.html 

https://sputnik.by/lifestyle/20160325/1021227183.html 

https://baltnews.lt/lithuania/20160325/1015193627.html 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#%D0%9B%D0%B5

%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0 

Труднощі такі: лелека – національний птах відразу ще декількох країн: Білорусі, 

Польщі, Німеччини … . Але все те відсікається згадкою про співвідношення площ. 

До речі, несподівано виявилося, що деякі «гуманітарії» не знали такого: згадуване 

в запитанні слово «порядок» математично означає 10. 
 

30. Тариф. 

Тарифа. 

Ісла-де-Тарифа. 

Паломас. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Тариф 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%

D1%84_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D0%BE%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%B2) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32081 

Декілька учасників: «Араби за часів володарювання над обома берегами протоки 

стягували в місті Тарифа за особливою таблицею збір з усіх кораблів, що проходили 

через протоку, відповідно до якості та кількості вантажу. З часом таблиці для 

стягування різного роду зборів, у тому числі і митних, стали застосовуватись і в інших 

країнах, і слово тариф ввійшло у загальний вжиток. 

Намагаючись знайти, як правильно цей острів пишеться українською, я вчергове 

уткнулися лобом в стіну. В російській Вікіпедії і в категорії островів, і в півостровах 

цей острів присутній. Переходимо до української Вікіпедії – і цей острів зникає. І аж 

при введенні у пошук слова «тариф» українська Вікі видає ось таке (про острів 

жодного слова): «Слово «тариф» походить від назви невеликого іспанського міста 

Тарифа поблизу Гібралтарскої протоки». 
 

31.  Гренландія. Ісландія. 

Вони розділені протокою шириною 280 км. 

У 850 році Наддор був першим вікінгом, що висадився в Ісландії. Коли він туди 

потрапив, йшов сніг, тому він назвав острів «Снігова країна». Пізніше Флоки 

Вільгердарсон відправився на острів. По дорозі він втратив свою доньку, а вже після 

висадки загинула вся його домашня худоба. Сумний і розгублений вікінг піднявся на 

гору, щоб поміркувати. Зверху він побачив затоку, повну айсбергів. Саме тоді він 

перейменував острів в «Ісландію». 

У 985 році Ерік Червоний висадився на південному заході Гренландії – однієї з 

небагатьох областей, які не були покриті льодом. Фактично, навіть в наш час тут все 

ще є процвітаючі ферми. Побачивши безліч зелених рослин, Ерік назвав свій новий 

будинок «Гренландія». Він вибрав ім'я в надії, що це приверне сюди більше людей. 

https://margo-klaipeda.livejournal.com/38583.html
https://sputnik.by/lifestyle/20160325/1021227183.html
https://baltnews.lt/lithuania/20160325/1015193627.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0#%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32081
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD

%D0%B4%D1%96%D1%8F 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%

D1%8F 
 

32. Наголос. 

Акцент. 

КорчІ – це пні, викорчувані з корінням. 

КОрчі – мимовільне скорочення м'язів (від болю, холоду, при деяких 

захворюваннях і т. ін.); судома. 

Ця людина спаплюжила ще слова “ГлевахА” замість “ГлевАха” та “МалютЯнка” 

замість “МалЮтянка”. 

Василь весело: «Але набагато веселіше, якби звучало повідомлення на кшталт: 

«Наступна зупинка в Корчах». 
 

33. 0.  → → 

Бо: Австралія. Діоген. ЛМК. Ромодан. 

Руно. Село. Сім. Смоктач. Стринги.  
 

34. Сім. 

Село. 

За дві ці відповіді – 1,3. 

Василь  як завжди пропонує з гумором: 

«В цій таблиці крім 9 слів із з 53 заходу, є 

ще: ген, дар, ром, Рим, гол, чат, міс, ліс, ком, нар, Ява, нора, луна, Міла, ралі, ринг, 

сват, трал, геном, колун,  народ, Мілан, сигнал, Радомир тощо. Як варіант, наступного 

разу запропонуйте знайти всі слова, а не слова з попередніх заходів. Оскільки їх 

набагато більше. Шукати будуть всі 15 діб))». 
 

35. ОЙКУМЕНА. 
Бо: А. НЕЙМАР 

В. УРАН 

С. МОРОК = МОРК 

НЕЙМАР + УРАН + МОРК =  НЕЙМАРУОК 

А∩В∩С = Р 

НЕЙМАРУОК – Р = НЕЙМАУОК 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 
 

36. Бриється. Голиться. 

Кліпає – 0,1 з такими голосами чотирьох членів оргкомітету: (0 + 0 + 0 + 0,5) : 4. 

Один із аргументів: а до чого тоді згадка про мужчин? Вони не так кліпають, чи що? 

Пісяє – одноголосне оргкомітетівське 0. 
 

37. Картер. 

Джеймс Ерл «Джиммі» Картер-молодший (англ. 

James Earl "Jimmy" Carter, Jr.; нар. 1 жовтня 1924) – 39-й 

Президент США з 1977 до 1981 рр. 

Багато хто: «Програма однодоларових президентських монет – серія 

монет США номіналом в один долар з портретами всіх американських президентів на 

реверсі. Закон про випуск однодоларових монет з новим дизайном був 

схвалений Конгресом США та підписаний президентом Дж. Бушем 22 грудня 2005. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://znaimo.com.ua/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://znaimo.com.ua/%D0%91%D1%83%D1%88_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://znaimo.com.ua/22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://znaimo.com.ua/2005
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Програма стартувала 1 січня 2007. Щорічно один раз у три місяці в рамках 

програми випускаєтьсяпо монеті. На аверсі кожної монети зображено портрет одного з 

президентів США - в хронологічному порядку виконання своїх службових 

обов'язків. Монетний двір США назвав цю акцію "Програма монет президентських 

доларів" ( англ. Presidential $ 1 Coin Program). 

На реверсі монет є зображення Статуї Свободи, номінал "$ 1" і напис по колу - 

"United States of America". Ця серія американських монет - перша, на яких не написано 

слово "Liberty" з часів як воно було розміщено на монетах США, так як статуя вже 

сама є символом свободи. Перша монета з портретом Дж. Вашингтона була доступна 

для публіки 15 лютого 2007 р. до я, який відзначається 19 лютого. 

Одна з головних цілей нової програми - домогтися суспільного визнання не дуже 

популярної монети номіналом в 1 $, а також сприяти поступовій заміні банкноти в 1 

долар монетою. Випуск в 2000 монети номіналом в 1 долар з портретом індіанської 

дівчини Сакагавея переслідував ту ж мету, однак не приніс очікуваного результату.. 

Згідно з актом, для того щоб вийшла монета із зображенням відповідного 

президента, повинно пройти не менше двох років з дня його смерті. Серія закінчиться, 

коли буде випущена монета з останнім померлим президентом США. 

Якщо настане черга монети президента, який живий або помер менш ніж за два 

роки до цього, то даний президент пропускається, і 

карбується монета на честь наступного президента по 

черзі, якого немає в живих як мінімум два роки. Після 

закінчення програми для продовження карбування монет 

із зображеннями наступних президентів буде потрібно 

вже інша постанова Конгресу». 

Валентина Є.: «Довелося стати нумізматом, поки 

знайшла відповідь».  

Ліза: «План выпуску серії монет «Президенти 

США»:  → 
https://www.wikiwand.com/en/Presidential_dollar_coins” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_dollar_coins 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Джиммі_Картер 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Программа однодолларовsх 

президентских монет 

https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%8

0%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%

D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B

8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_

%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82 

https://dema.com.ua/Countries_Krause/United_States_of_America 
 

38. Жодного. 

Нуль. 
 

39. Манат.  → 

Азербайджан та 

Туркменія. 

 Имя президента Дата выпуска Тираж Годы должности 

1 Джордж Вашингтон 15 февраля 2007 340,36 млн 1789—1797 

2 Джон Адамс 17 мая 2007 224,56 млн 1797—1801 

3 Томас Джефферсон 16 августа 2007 203,61 млн 1801—1809 

4 Джеймс Мэдисон 15 ноября 2007 172,34 млн 1809—1817 

5 Джеймс Монро 14 февраля 2008 124,49 млн 1817—1825 

6 Джон Куинси Адамс 15 мая 2008 115,26 млн 1825—1829 

7 Эндрю Джексон 14 августа 2008 122,25 млн 1829—1837 

8 Мартин Ван Бюрен 13 ноября 2008 102,48 млн 1837—1841 

9 Уильям Гаррисон 19 февраля 2009 98,42 млн 1841—1841 

10 Джон Тайлер 21 мая 2009 87,08 млн 1841—1845 

11 Джеймс Полк 20 августа 2009 88,34 млн 1845—1849 

12 Закари Тейлор 19 ноября 2009 78,26 млн 1849—1850 

13 Миллард Филлмор 18 февраля 2010 74,48 млн 1850—1853 

14 Франклин Пирс 20 мая 2010 76,58 млн 1853—1857 

15 Джеймс Бьюкенен 19 августа 2010 73,36 млн 1857—1861 

16 Авраам Линкольн 18 ноября 2010 97,02 млн 1861—1865 

17 Эндрю Джонсон 17 февраля 2011 72,66 млн 1865—1869 

18 Улисс Грант 19 мая 2011 76,02 млн 1869—1877 

19 Ратерфорд Хейз 18 августа 2011 74,48 млн 1877—1881 

20 Джеймс Гарфилд 17 ноября 2011 74,2 млн 1881—1881 

21 Честер Артур 16 февраля 2012 10,08 млн 1881—1885 

22 Гровер Кливленд 25 мая 2012 9,52 млн 1885—1889 

23 Бенджамин Гаррисон 16 августа 2012 9,84 млн 1889—1893 

24 Гровер Кливленд 15 ноября 2012 14,6 млн 1893—1897 

25 Уильям Мак-Кинли 19 февраля 2013 8,12 млн 1897—1901 

26 Теодор Рузвельт 11 апреля 2013 9,23 млн 1901—1909 

27 Уильям Тафт 9 июля 2013 8,12 млн 1909—1913 

28 Вудро Вильсон 17 октября 2013 7,98 млн 1913—1921 

29 Уоррен Гардинг 6 февраля 2014 9,94 млн 1921—1923 

30 Калвин Кулидж 10 апреля 2014 8,26 млн 1923—1929 

31 Герберт Гувер 19 июня 2014 8,26 млн 1929—1933 

32 Франклин Рузвельт 28 августа 2014 8,68 млн 1933—1945 

33 Гарри Трумен 5 февраля 2015 8,26 млн 1945—1953 

34 Дуайт Эйзенхауэр 13 апреля 2015 8,26 млн 1953—1961 

35 Джон Кеннеди 2015   1961—1963 

36 Линдон Джонсон 2015   1963—1969 

37 Ричард Никсон 2016   1969—1974 

38 Джеральд Форд 2016   1974—1977 

39 Джимми Картер     1977—1981 

40 Рональд Рейган 2016   1981—1989 

41 Джордж Буш-ст.     1989—1993 

42 Билл Клинтон     1993—2001 

43 Джордж Буш-мл.     2001—2009 

44 Барак Обама     с 2009 

https://znaimo.com.ua/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://znaimo.com.ua/2007
https://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://znaimo.com.ua/%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://znaimo.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://znaimo.com.ua/15_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://znaimo.com.ua/2007
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://znaimo.com.ua/19_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://znaimo.com.ua/2000
https://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8F
https://www.wikiwand.com/en/Presidential_dollar_coins
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Программа
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://dema.com.ua/Countries_Krause/United_States_of_America
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http://www.merriam-webster.com/dictionary/manat 

http://www.thefreedictionary.com/manat 

https://www.slideshare.net/ssuser9c1e68/ss-80619730 
 

40. – 

За відповідь-пояснення, де ще й написаний сумнів щодо правомірності 

запитання – 1,3. 

За відповідь на зразок «Немає відповіді», «Не знаю» (прочерк або порожнє місце 

прирівнюються до цієї відповіді (!). Будь ласка, учасники, подумайте, чому голова 

оргкомітету наполіг саме на цьому, та спробуйте якось виправдати його і не закидати 

його помідорами, тухлими яйцями чи камінням) – 1 бал. 

Ми просимо вибачити за наступне. І неймовірно жалкуємо, що так сталося, що ви 

витратили безліч часу може й непродуктивно (а, може, й не даремно, збагатившись 

новими знаннями про різних вчених). Тож: 

За згадування будь-якого вченого (бо, здається, жоден із них не підходить під 

встановлені параметри. Ньютон – віком, Лаплас – у школі не вивчаються більше 

одного з його законІВ. Крім того, Лаплас практично був безбожником …) – 0 балів. 

Підґрунтя проблем. Автором запитання була задумана відповідь Ньютон. Все 

було нормально до того моменту, поки в підготовчому етапі голова оргкомітету з 

метою дати якусь підказку-полегшення (?!) вставив кількість років, яку прожив учений. 

І раптом виявилося, що ініціатор грубо помилився в цьому. Тож після такого 

«уточнення» відповідь «Ньютон» вже стає … неправильною. 

Про декого з претендентів на відповідь (Ньютона та Лапласа ми вже згадували). 

Галілей – у школі не вивчаються більше одного з його законІВ. 

Лейбніц прожив 70 років. 

Кавендіш – немає даних ні про його релігійність, ні про закони, які обов’язково 

вивчаються в школі. 

Чекаємо заперечень, відстоювання «вашого» вченого*. 

Але немає лиха без добра. З педагогічно-виховною метою (адже в житті є маса 

таких запитань, відповідей на яких немає) ми колись хотіли ввести в традицію, щоб на 

якесь одне запитання чергового заходу «50 слів» не було відповіді. Так і робили 

декілька разів. Але потім ця ідея якось зійшла нанівець. Тож вважайте цей ляп 

відродженням планів.  ). 

* – враховуючи те, що оргкомітет дозволив голові оргкомітету оцінювати 

відповідь на це запитання на його власний розсуд (це – виняток із наших правил), то 

пропоную учасникам писати свої бачення, заперечення. І будьте готовими до того, що 

бали у багатьох учасників в цих клітинках зміняться. В.К. 

Валентина Є.: «Якщо навіть це не Галілей, то віднайшла його розумні думки, що 

актуальні!!!! сьогодні: «... Вимагати, щоб люди відмовлялися від власних суджень і 

підпорядковувалися судженням інших, і призначати осіб, абсолютно неосвічених в 

науці або мистецтві, суддями над людьми вченими – це такі нововведення, які здатні 

довести до загибелі і зруйнувати державу". https: / /kpi.ua/ru/galileo». 
 

41. Акровірш. 

Акростих. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/manat
http://www.thefreedictionary.com/manat
https://www.slideshare.net/ssuser9c1e68/ss-80619730
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Це вірш, в якому перші літери кожного рядка, прочитувані згори донизу, 

утворюють слово або речення. 

Ліза: «Рідше, ніж акровірші, трапляються вірші, в яких слово чи фразу складають 

останні (телевірш) або середні (мезовірш) літери кожного рядка». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88 

https://vue.gov.ua/Акровірш 
 

42. Вікіпедії. 

Вікіпедія – 0,5 (див. і «Литву», і «помилку», і умови заходу, і відповідність між 

запитанням та відповіддю). 

10.01.2001 – перший вихід у світ Wikipedia як частини «Нупедії». Через 5 днів 

Wikipedia стає самостійним сайтом. 

15.01.2001 – почав роботу сайт «Вікіпедії», wiki-енциклопедії з вільно 

поширюваним вмістом. 

Вікіпедія (англ. Wikipedia) – універсальна енциклопедія, що вільно 

розповсюджується у всесвітній мережі Інтернет. Статті енциклопедії створюються на 

багатьох мовах світу колективною працею добровільних авторів. Одним з основних 

достоїнств Вікіпедії є можливість представити інформацію рідною мовою, зберігаючи 

її цінність в аспекті культурної приналежності. 

За обсягом відомостей і тематичним охопленням Вікіпедія вважається в історії 

людства найповнішою енциклопедією, яка коли-небудь створювалися. При виявленні 

помилок або браку інформації можна, натиснувши кнопку «редагувати», виправити ці 

помилки, додати нову інформацію або, написавши нову статтю, внести її на сайт. Так 

зазвичай поповнюються розділи, з'являються нові статті, розвивається енциклопедія. 

Знання кожної людини стають надбанням всіх. 

Прабатьком Вікіпедії прийнято вважати Нупедії (Nupedia) – проект енциклопедії 

англійською мовою, який реалізує принципи свободи інформації. Статті Нупедії 

писали вчені і люди з академічного середовища, а засновниками були Ларрі Сенгер 

(Larry Sanger) і Джиммі Вейлз (Jimmy Wales). Щоб прискорити поповнення 

енциклопедії, 15 січня 2001 року Вейлз і Сенгер відкрили сайт «Вікіпедія». З тих пір 

брати участь в редагуванні енциклопедії міг будь-який користувач Всесвітньої мережі. 

Наталка: «Тут яскраві і цікаві факти з цього приводу https://itc.ua/news/sogodni-

vikipediya-vidznacha%D1%94-20-richnij-yuvilej-20-czikavih-faktiv/». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4

%D1%96%D1%8F 

https://osvitoria.media/experience/vikipediya-vorog-chy-drug-u-navchanni/ 
 

43. Помилку. 

ПомилкА – 0,5 (звичайно, що з превеликим жалем. Див., приміром, ще «Литва»). 

Треба було написати саме це слово. Головний нюанс (хитрість), закладений 

автором запитання, – у словах "Вважаючи, що ми ПРОГОВОРЮЄМО ...". От навіщо 

автор це написав? Та для того, щоб підкреслити, що він знає про великі мовні 

негаразди формулювання завдання. А після прочитання відповіді Ви вже бачите, що 

запитання стає так би мовити струнким, і тепер у ньому все-все вже на своєму чіткому і 

логічному місці. Навіть початковий веселий смайлик. 

https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88_
https://itc.ua/news/sogodni-vikipediya-vidznacha%D1%94-20-richnij-yuvilej-20-czikavih-faktiv/
https://itc.ua/news/sogodni-vikipediya-vidznacha%D1%94-20-richnij-yuvilej-20-czikavih-faktiv/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://osvitoria.media/experience/vikipediya-vorog-chy-drug-u-navchanni/
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Василь: «Вчасно пригадав дитячу загадку: слово яке пишеться неправильно – це 

«неправильно». 
 

44. Сікорський. 

Ігор. Конструктор літаків та гелікоптерів. 

Ще згадуються в запитанні О.Ф.Можайський (піонер російської авіації), 

М.Є.Жуковський («батько» російської авіації), К.Є.Ціолковський (проектант 

аеропланів, дирижаблів, космічної техніки). 
 

45. 13. 

Бо: Горизонталь:  4. Дінар. 5. УЕФА. 7. Руно. 8. Село. 9. Нізен. 10. Мило. 11. 

Корвалол. 14. Оологія. 16. Імре.   

Вертикаль:  1. Ярд. 2. Нансен. 3. 

Борромео. 6. Фунікулер. 8. Сейв. 12. 

Айя. 13. Лімбо. 15. Гай. 

Чайнворд: 1. Тягнибруд. 2. Донор. 

3. Рододендрон. 4. Нью-Йорк. 5. 

Коронавірус. 6. Секрет. 
 

 46. Словнику. 

Літаку – 0,5 (з вердиктом трьох 

членів оргкомітету (0,3+0,8+0,3):3=0,5). 
 

47. 2. Два. 

Половина двійки – одиниця. 

А половина одиниці – 0,5, тобто 

половина. 

Одна учасниця: «Математик 

сказав так». Наша репліка: нам, 

математикам, дуже прикро, що 

таке запитання рівня майже як 

2х2 потребувало консультацій. 
 

48. Передстартовий. 

Зворотний. 

Відлік. 

Наталка П.: «Зворотний 

відлік, це рубіж, межа, кілька 

секунд під час яких ще можна все 

скасувати, і в той же час, у міру їх 

наближення до нуля, точка 

неповернення. 

Сьогодні зворотний відлік 

використовується не тільки при 

запуску космічних кораблів, А й 

під час вибуху бомб, старті 

https://kvakusha.ru/uk/amerikanskii-apparat-s-ionnym-dvigatelem-ustanovil-rekord-skorosti-sredi.html
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перегонів або відкритті урочистостей». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_

%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B5 

https://kvakusha.ru/uk/otschet-rakety-kto-pridumal-obratnyi-otsch-t-dlya-starta-kosmicheskih.html 
 

49. Вараш. 

До 2016 року Кузнецовськ. 

Унікальна Аня дає ось таку унікальну таблицю (див. попередню сторінку). 
 

50. Актор. 

Артист – 0,5. Актора можна назвати артистом, артиста актором – не завжди.  

Це актор Нікіта Тарасов. Він – суперпопулярний герой зокрема телесеріалів. У 

2018 році вийшли на екрани 14 фільмів з його участю. 

У 2015 році Тарасов знявся в українсько-російської військової біографічній драмі 

«Битва за Севастополь», яка розповідає про українську радянську снайперку Людмилу 

Павліченко. Микита зіграв військового лікаря Бориса Чопака і разом зі знімальною 

бригадою побував в самих героїчних місцях Севастополя, Одеси, Києва, Кам'янця-

Подільського. Картина отримала високі оцінки журі фестивалів в Каннах, Берліні, 

Торонто та Одесі. Кінокритики називають цю роботу кращим за останню чверть 

століття фільмом про Велику Вітчизняну війну, а гру Тарасова – щирою, 

переконливою та яка ідеально відповідає принципам інтелігента середини 20-го 

століття. 

Крім того, гарний і добре поставлений голос Нікіти вже багато років можна 

почути в різних рекламних роликах. Він озвучував рекламу батончиків «Марс» і 

«Пікнік», газованої води «Спрайт» і «Фанта», пива, а також мобільного оператора 

«МТС». 

Аня: «Богдан Тихолоз, найвідоміший дослідник творчості  і життя Івана Франка, а 

за сумісництвом – директор музею І. Франка, викладач та батько трьох дітей, вторить 
Нікіті та йде глибше: «Завдання людей, які приходять вчити молодь, полягає не стільки 

в тому, щоб дати певну суму знань, вмінь, навичок, скільки розвинути ключові 

компетенції, потрібні абсолютно всім: креативність, критичне мислення, комунікація, 

здатність до співпраці, кооперації, командної роботи. Це знамениті 4 К – наріжні 

камені сучасної освіти, її головні орієнтири. Це дуже важливо. І не завжди 

університети цього вчать. Елементарне завдання є в тому, щоб навчити таких простих 

речей, які ми ніби вміємо робити всі, а насправді не вміємо». 

Богдан: «А ще дуже хочеться запропонувати відповіддю варіант «політик». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B5
https://kvakusha.ru/uk/otschet-rakety-kto-pridumal-obratnyi-otsch-t-dlya-starta-kosmicheskih.html

