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54-й ЗАХІД «50 СЛІВ». ДРУГИЙ ТУР 
 

26. Найменша довжина існуючого спільного кордону між сусідніми областями 

України в кілометрах. 
Рекомендація для тих, хто не в повній мірі дружить із географією, картографією, 

топографією, математикою та в кого немає під рукою приладу з назвою курвіметр, але є проста 

шкільна лінійка. 

1. Візуально знайдіть претендента на відповідь. 

2. Знайдіть в Інтернеті хорошу МАСШТАБОВАНУ карту України (приміром: 

https://webmandry.com/wp-content/uploads/2013/07/2013_06_1-122_5.jpg або «Карта Украины | 

Украина на карте мира онлайн». 

3а. Концентруючи увагу в першій карті – на правому нижньому кутку, у другій – на лівій 

нижній шкалі (на інших – на вказаному на них масштабі), декількома спробами збільште на екрані 

карту так, щоб 1 сантиметр на карті відповідав 1 сантиметру на лінійці. Якщо таке не виходить, то 

перейдіть до п. 3б. 

3б. Збільште на екрані карту довільним чином. 

4а (для випадку 3а). Розбивши вибрану ділянку на більш-менш прямі ланки, виміряйте їхні 

довжини та додайте все. Запишіть відповідь. 

4б1 (для випадку 3б). Розбивши вибрану ділянку на більш-менш прямі ланки, виміряйте їхні 

довжини та додайте все. 

До речі, якби у вас карта, так би мовити, лежала на столі, а не була на екрані, то можна було 

б по лінії спільних меж цих областей приблизно прокласти, приміром, нитку, а потім виміряти її 

довжину. 

4б2. А тепер, вимірявши величину «сантиметра» на карті (це – відстань між, скажімо, 

позначками 0 і 12,5 на першій карті або між 0 і 50 на другій карті. Припустімо, у вас вийшло 1,6 см 

чи 3,1 см), поділіть число, отримане в п. 4б1, відповідно або на 1,6, або на 3,1. Запишіть відповідь. 

Не хвилюйтеся щодо якихось похибок. Ми вважатимемо правильною остаточну відповідь із 

похибкою в межах аж чотирьох кілометрів. 
 

27. Володимир Івасюк – «Червона рута», Степан Сабадаш – «Марічка», Левко 

Дутківський – «Горянка», Микола Мозговий – «Мій край», Ігор Поклад – «Ой летіли 

дикі гуси», Андрій Данилко – «Ха-ра-шо!», Ніколо Петраш – «Моя Україна», … . 

А Павло Дворський? 
 

28. Сходи на НЕЇ занесені до Книги рекордів Гіннеса як найдовші сходи у світі, 

які налічують 11674 (за іншими даними – 11767) сходинки (цікаво, хто рахував їх 

усі? ☺). З огляду на кількість сходинок, вони – не найшвидший і не найлегший 

шлях до привабливої гірської вершини. Підйом сходами завжди справа не з 

приємних, особливо, якщо довжина їх становить ні багато ні мало – 3,5 км! 

Сходи відкривають лише раз на рік, коли проводиться змагання, у рамках якого 

переможцем стає той, хто швидше за всіх здолає всі сходинки вгору. Хочете взяти 

участь? Тоді у вас є на що рівнятися: рекорд найшвидшого сходження – 1 година (за 

іншими даними – 55 хвилин). 

Яка назва цієї гори? 
 

29. Її площа майже на порядок менша за площу 

України. Тут щільність розселення лелек найбільша у світі. 

Близько 20000 пар. Навіть є свято – День повернення 

лелеки. Він є національним птахом цієї країни. Якої? 
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30. Острів (у деяких джерелах – півострів) у Середземному морі, де вперше 

почали вимагати плату за стоянку в порту. 
 

31. Географічний парадокс. Та, що «зелена», покрита кригою. А та, що 

«крижана» – зелена. 

Назвіть хоча б одну з них. 
 

32. Із сучасного життя. На так званому залізничному перегоні Київ – Фастів є 

зупинка Корчі. 

Одна людина, яка вочевидь була не з цих країв та якій непродумано й 

безконтрольно доручили озвучити в електричках назви всіх станцій та зупинок, 

спаплюжила значення назви цієї зупинки до невпізнання (так само, до речі, як вона 

зробила це з назвами ще декількох зупинок). Очевидець каже: допоки не втрутилася 

та не виправила ситуацію дирекція Укрзалізниці, пасажирів декілька днів аж 

судомило від сміху (а декого – від гніву). 

Здогадавшись, яким чином диктор, не змінивши в наведеному нами слові 

«Корчі» ні жодної букви, ні їхньої черговості, усе ж прикро помилився, напишіть 

одним найважливішим словом-натяком те, що він зробив не так. 
 

33. Використовуючи деякі з відповідей до (увага!) 

заходу № 53 (див. архів сайту), які, на вашу думку, будуть 

найбільш вдало вибрані вами, зробіть так, щоб вони, так би 

мовити, покрили якомога більшу кількість клітинок цієї 

ґратки →. 

У ґратці всі букви великі. 

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)). 

А тепер: яка кількість букв (не які букви, а яка їхня кількість! Відповідь писати 

цифрою) є в клітинках, що не належать жодному з цих слів? 
 

34. В аналогічних до № 33 завданнях попередніх заходів «50 слів» ми, як 

правило, завжди вказували кількість слів, які треба використати для розв’язування. 

А в № 33 цього разу такого не зробили. Чому? Бо для найліпшого виконання дехто 

тут використав, мабуть, одну кількість слів, а дехто – іншу. 

Тож запитуємо: а яке слово-відповідь із заходу № 53 можна було в завданні № 

33 використовувати, а можна було й не використовувати, бо воно ніяк не вплине на 

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

ag.blogspot.com). 

А. Зірка бразильського футболу, нападник ФК «Парі Сен-Жермен», 

Олімпійський чемпіон 2016 року. (6) 

В. Планета-гігант. (4) 

С. Відсутність світла; темрява. (5) 

(АUВUС)\ (А∩В∩С). 

Обжитий світ. 
 

36. . Розуміємо сприйняття світу дітьми. 

«Моєму синові п’ятий рік. Їдемо в автобусі взимку. Падає мокрий сніг. Син 

стоїть біля кабіни водія. І раптом видає: «Дивіться, дивіться! Автобус … !» Від 

реготу водій навіть призупинив автобус». 

Яке слово пропущене тут? 

Підказка. Мужчинам відповісти на це буде легше. 
 

37. ВІН – рекордсмен-довгожитель серед колишніх лідерів однієї з держав. 

Тому ЙОГО зображення немає в популярній серії монет. Адже має минути не менше 

двох років після смерті, щоб там викарбували ЙОГО портрет. Напишіть ЙОГО 

прізвище. 
 

38. Скільки лайків зібрало фото Вови, якщо з наступних трьох тверджень лише 

одне правильне? 

1. Фото Вови зібрало не менше 51 лайку. 

2. Фото Вови зібрало менше 51 лайку. 

3. Фото Вови зібрало хоча б 1 лайк. 
 

39. Це слово утворене від латинського терміна, який означає «застережлива» 

або «радниця». 

Ця назва потрапила в більшість європейських мов. Такий титул мала римська 

богиня Юнона – дружина Юпітера. На римському Капітолії біля її храму були 

розташовані майстерні, де карбували та відливали металеві гроші. 

То яка назва національних валют лише двох країн, що походить від цього 

слова? 
 

40. Цей видатний учений, який прожив 78 років, не завжди навіть самому собі 

міг пояснити суть своїх відкриттів. І, як людина віруюча, приписував усе вищим 

силам. Тепер ми не в усіх школах та не завжди вивчаємо так звані божі закони. 

Проте його закони вчимо обов’язково. Яке його прізвище? 
 

41. Він у лісі проживає, 

Одяг темно-сірий має 

Вечорами тихо ходить, 

Кого зможе – того зловить – 

як називається вірш подібного кшталту таким одним узагальнюючим словом, 

яке складається з двох чотирибуквених частин? 

http://crosman-ag.blogspot.com/
http://crosman-ag.blogspot.com/
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42. Важко повірити в те, що 15 січня – лише 20-річний ювілей … . 

Мова тут, звичайно, не про людину. 
 

43. ☺. Бриндзя. Діоген. Донор. Корвалол. Різки. Руно. Село. Сенсація. Стринги. 

Фунікулер. 

Фу-у-ух. Ми всі сили приклали для того, щоб «збити вас з пантелику». 

Вважаючи, що ми ПРОГОВОРЮЄМО це запитання: а тепер напишіть слово 

помилку. 
 

44. Чотири людини, видатні у своїй галузі. Усі вони мали закінчення прізвищ на 

«-ський». Усі вони, приміром, були живими на Новий 1889/90-й рік. 

Троє з них – росіяни. Двоє з них підтримували четвертого «словом і ділом», 

раділи його успіхам, щиро вітали з досягненнями. А четвертий – українець. 

Яке його прізвище? 
 

45. Сторінками сайту www.h-d.in.ua (шукайте там відповідні розділи не про цей, 

54-й, захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 53-й). 

Після того, як розгадаєте цей кросчайнворд (кросворд + «жовтий» чайнворд. 

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

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

запитання 53-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів тут і 

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

Урахуйте трішки незвичне для таких завдань: одне слово в ньому – з дефісом, 

який уже проставлений у ґратці. 

Зважаючи на те, що при 

виконанні цього вам треба 

буде «перелопатити» досить 

велику кількість інформації, 

оцінювання буде таким: 

помилка на 1 дає 

учасникові 1 бал, а 

бездоганна відповідь ‒ це 2 

бали. 

Горизонталь. 4. 

Старовинна східна золота 

монета. 5. Абревіатура 

європейської футбольної 

організації. 7. «Шкурний 

інтерес» аргонавтів. 8. 

Найменша адміністративно-

територіальна одиниця в 

Україні та Білорусі. 9. 

Гірський пік Бернських Альп. 

10. Прізвисько телесеріалів. 
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11. Український валокордин. 14. Наука про яйця. 16. Ім’я автора «Сільви», 

«Баядери», «Принцеси цирку». 

Вертикаль. 1. 91,44 сантиметра. 2. Норвезький учений, мандрівник, лауреат 

Нобелівської премії миру. 3. Італійський шляхетний рід із Мілана, на гербі якого 

зображені зокрема й три кільця з так званим брунновим зчепленням. 6. . Продукт 

«позашлюбного» зв’язку «матері»-залізниці з «батьком»-канатом. 8. Хокейний та 

футбольний здебільшого воротарський термін. 12. Мис на Південному березі Криму. 

13. Танець-гра, візитна картка країн Карибського моря. 15. Назва невеликого 

листяного лісу або ізольованої групи дикорослих дерев. 

Чайнворд. . Одна з екзотичних назв пилососа. . «Кривавий спонсор». . . 

Азалія. . Найбільше місто у США. . Загальна назва родини одноланцюгових РНК-

вірусів. . Таємниця. 
 

46. Завтра буває раніше, ніж сьогодні, у … . 

Не будемо вважати правильними відповіді з ухилом у фантазію (голову), 

наприклад, «думках». 
 

47. Половина від половини якого числа складає половину? 
 

48. У пригодницькому художньому фільмі Фріца Ланга «Жінка на Місяці» (нім. 

Frau im Mond, 1929), одному з перших фільмів в історії, де йшлося про космічну 

подорож, уперше був показаний … . Він був придуманий як драматичний прийом 

для нагнітання напруги, але виявився надзвичайно зручним і згодом природним 

чином увійшов у практику зокрема ракетних запусків. 

Напишіть будь-яке одне з трьох слів, яке описує це. 
 

49. Сучасна назва українського міста, одного з небагатьох міст світу, на гербі 

якого зображена атомна електростанція. 
 

50. У своїй професії, яку поки що зрозуміло чому не називаємо, він, росіянин, 

зараз є «плодовитим», суперпопулярним. Але ми не будемо просити вказати, 

наприклад, його ім’я чи прізвище. До речі: усю «відповідальність» за певний його 

«наїзд» на своїх колег ми перекладаємо саме на нього. Тож цитуємо його: 

«Адже ми, […], заробляємо тим, що вдаємо, що блискуче вміємо робити те, 

чого насправді робити не вміємо». 

Яка його професія? 
 

51. Дежа вю? Ви не 

помиляєтеся. Але якщо ви не 

відповіли на це са ме запитання в 

першому турі, то тепер, з однією 

суттєвою підказкою, за 

правильну відповідь отримаєте 

лише половину бала. Тож: 

Розгадайте стандартний 

однослівний ребус → 

? ٬ ٫ 
Д = У  

К = А  

? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Мабуть, головна проблема в першому турі виникла з розумінням шифрування 

перевернутої нижньої картини. Тож натякаємо, що та картина С.Васильківського, 

яка є одним із найкращих зразків пейзажного жанру в українському мистецтві кінця 

ХІХ століття, в українській Вікіпедії названа «Козацький …». 
 

 


