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Чемпіонка Наталка: «Дуже-дуже дякую за те, що стільки відкриваєте 

невідомого про все на світі!!! Від найзвичніших речей до таких, про які й не подумав 

би ніколи. Бо в кожної людини складається своя певна сфера інтересів, а ви своїми 

різноплановими питаннями виштовхуєте нас у нові незвідані простори інформації, 

що аж подих захоплює, потім усім цим хочеться поділитися, вразити інших ... . 

... От було б здорово влаштовувати спілкування між учасниками після 

завершення конкурсу: хто як шукав відповіді, що найбільше здивувало ...». 

 

55-ті «50 слів». Відповіді 
 

1. Денеб. 
Євгеній: «Денеб належить до 

найбільших за розміром і світністю 

зірок, відомих науці. Діаметр його 

приблизно дорівнює діаметру земної 

орбіти (≈300 мільйонів кілометрів). 

Абсолютна зоряна величина Денеба 

оцінюється в -6,95 m, що робить його 

першою або, може, другою 

(невизначеність пов’язана з 

неточностями у визначенні відстаней) 

після Рігеля зіркою за світністю з 25 найяскравіших зірок земного неба». 
 

2. Малин. 
А самі банкноти виготовляються вже на банкнотно-монетному дворі в Києві. 
http://www.rada.com.ua/ukr/catalog/35514/  

https://for-ua.com/analytics/2013/09/03/082011.html 

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

3. Дюшен. 
Дюшен де Булонь (фр. Guillaume-Benjamin-Amand Duchenne (de Boulogne), 17 

вересня 1806, Булонь-сюр-Мер – 15 вересня 1875, Морван). 

Оксана: «Щодо прізвища вченого. У багатьох джерелах указується прізвище 

Дюшен де Булонь. Частки «де» й «дю» у французьких прізвищах є ознакою 

дворянського походження, належності до членів роду певної території. У випадку 

Дюшена, згідно з одним із джерел, колеги йому додали до прізвища «де Булонь» або 

«Булонський», для того щоб не плутати з іншим ученим, Ернестом Дюшеном (останній 

експериментально довів терапевтичні властивості пеніциліну). У російській Вікіпедії 

при написанні прізвища вченого слова «де Булонь» не додаються». 

«Усмішка Дюшена», яка вважається щирою й завжди впадає в очі, названа на його 

честь. Дюшен дивував людей, здавалося б, божевільною спробою з’ясувати, чи 

пов’язані м’язи обличчя з душею, чи ні. Він не знайшов ніякого духовного 

зв’язувального каналу, але виявив, що є м’язи біля очей, які важко контролювати і які 

є невід’ємною частиною мимовільної усмішки. Дюшен зібрав гігантську кількість 

даних про м’язи обличчя, яка доповнюється даними дослідників і донині. 

https://for-ua.com/analytics/2013/09/03/082011.html
http://www.rada.com.ua/ukr/catalog/35514/
https://for-ua.com/analytics/2013/09/03/082011.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Дюшен зробив висновок: «Емоція щирої радості виражається в спільному 

скороченні м’язів zygomaticus major і orbicularis oculi. Перша підкоряється волі, але 

друга приводиться в дію лише приємними емоціями. 

Це великий виличний м’яз (його ще називають м’язом сміху) і круговий м’яз ока. 

А оскільки цей м’яз практично непідконтрольний людині (його не можна «ввімкнути» 

за своїм бажанням), то, якщо фізіономія розпливається за описаною нами схемою, це і 

є вираз непідробної радості. 

Усмішки бувають щирі й нещирі. У більшості випадків ми самі можемо 

розібратися – де які. Наприклад, ніхто не переплутає широку усмішку найкращого 

друга з натягнуто-ввічливою усмішкою касира з «Макдоналдса». 

Сьогодні співробітники спецслужб за допомогою цієї теорії можуть легко читати 

на обличчі людини всю палітру емоцій: від радості й страху до гніву й подиву. За 

твердженнями експертів, це працює надійніше, ніж детектор брехні. Людина може 

збрехати, стверджують вони, але лицьові м’язи видадуть її з головою. 

На Заході усмішка – це знак ввічливості по відношенню до людей навколо, для 

американців це засіб самопідбадьорювання. А в нас не заведено всміхатися 

незнайомим людям. Для нас це сигнал особистої симпатії до людини. Ми, як правило, 

не всміхаємося без причини. 

Богдан: «Дюшен вивчав рухи обличчя за допомогою електростимулятора власної 

конструкції і фотоапарата. Пропускав струм через лицьові м’язи, спостерігав м’язове 

скорочення й фіксував результат. Він обстежив сотні осіб, провів тисячі дослідів, 

зокрема й на хворих з ураженням лицьових нервів, і на відрубаних гільйотиною 

головах, і на самому собі. У його заключному експерименті брав участь пацієнт, який 

не відчував болю. Коли Дюшен розглядав його фотографію, отриману при подразненні 

струмом великого виличного м’яза (musculus zygomaticus major), що підтягує кут рота 

по діагоналі вгору, то зауважив, що чоловік, хоч і широко всміхається, але насправді не 

має вигляду щасливого. Тоді Дюшен розповів йому анекдот і зняв реакцію. Від 

задоволення піддослідний не лише розтягував рота, а також стискав кругові м’язи ока». 

Євгеній: «Що стосується ремарки в запитанні про те, що «цей француз так не 

всміхався». Фотографія XIX ст. майже (схоже навіть, що й зовсім) не знала усмішок із 

кількох причин: передовсім через особливості технології (витримка була задовгою, 

щоб мати можливість утримати усмішку, не смикнувши при цьому 

яким-небудь м’язом) та культурно-історичних особливостей епохи 

(зокрема того, що портретна фотографія перебувала під великим 

впливом портретного живопису і його канонів). 

Ось ця фотографія (з експедиції в Китай німецького 

антрополога Бертольда Лауфера 1901-1904 років) є, як дехто 

вважає, першим фотопортретом людини, що усміхається. 

Тому, чи усміхався так «той француз» чи ні, за фото судити не 

можна. Ось посилання на англомовну статтю, присвячену усмішкам на ранніх знімках: 
https://www.vox.com/2015/4/8/8365997/smile-old-photographs». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дюшен_де_Булонь 
https://cameralabs.org/11328-nauka-ty-menya-pugaesh-kak-nevropatolog-dyushen-de-bulon-izuchal-

emotsii-i-myshtsy-litsa-v-1862-godu 

https://images.library.amnh.org/digital/items/show/29058
https://www.vox.com/2015/4/8/8365997/smile-old-photographs
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дюшен_де_Булонь
https://cameralabs.org/11328-nauka-ty-menya-pugaesh-kak-nevropatolog-dyushen-de-bulon-izuchal-emotsii-i-myshtsy-litsa-v-1862-godu
https://cameralabs.org/11328-nauka-ty-menya-pugaesh-kak-nevropatolog-dyushen-de-bulon-izuchal-emotsii-i-myshtsy-litsa-v-1862-godu
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4. е). 
Ще 2015 року австралійський біолог Ніл Джордан спостерігав, як у Ботсвані лев 

полює на імпалу, і звернув увагу: хижак нападав із засідки, прагнучи залишитися 

непоміченим, і, коли імпала повернулася до нього, припинив полювання. 

Тож у цьому тривалому експерименті/дослідженні Університету Південного 

Нового Уельсу й Австралійського товариства охорони 

природи Таронга й Ботсвани, де худоба сусідить із левами, 

леопардами, плямистими гієнами, гепардами й 

африканськими дикими собаками, коровам малювали там 

очі. І протягом чотирирічного дослідження хижаки не вбили 

жодної «чотириокої» корови, у той час як інші 15 

нефарбованих і 4 перехресно розфарбованих корів загинули 

від нападу (за іншими даними за десять тижнів 

експерименту леви зжерли трьох із 39 нерозмальованих 

корів і жодної з 23 корів із очима на заду). 

Питання звикання хижаків до «чотириоких» корів ще 

належить вивчити більш детально. 

Декілька учасників: «Очні плями (іноді Оцелус) – це 

олкоподібні маркування. Вони зустрічаються в метеликів, 

плазунів, котів, птахів та риб. Очні точки можуть бути однією з форм мімікрії, при якій 

пляма на тілі тварини нагадує око іншої тварини, щоб ввести в оману потенційного 

хижака, або щоб відвернути його увагу від найбільш вразливих частин тіла, або щоб 

здаватися неїстівною чи небезпечною твариною. 

Очні точки можуть зіграти певну роль у внутрішньовидовому спілкуванні або ж 

залицянні. Найвідоміший приклад – це, мабуть, очні точки на павичевому пір’ї». 

Василь слушно зауважує: «На відповідь вийти не проблематично, якщо в питанні 

є зображення. Google знайде схожі зображення за декілька секунд». 
https://www.gazeta.ru/science/2020/08/11_a_13189939.shtml 

http://izbrannoe.com/news/eto-interesno/ugadayte-zachem-u-korovy-glaza-na-takom-neozhidannom-meste/ 
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/sobytija/-chetyrehglazye-korovy-ot-lvov-ne-postradali.html 
https://www.kontrokultura.it/304924/disegnare-occhi-sul-sedere-delle-mucche-allontana-i-predatori/ 

https://babr24.com/?IDE=203891 

http://batrachospermum.ru/2020/08/the-butts-have-eyes/ 

https://www.kp.ru/daily/26557/3574037/ 
 

5. Челленджер. 
Дехто додавав до відповіді ще цифру ІІ. Враховуючи те, 

що різні джерела дають щодо цього різні варіанти відповіді, і 

Челленджер-ІІ ми вважали правильною відповіддю. 

Безодня Челленджера. Координати точки: 11°22,40′ пн. 

ш., 142°35,50′ сх. д. 

Маріан(-ська западина) звісно що не зараховувалася. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бездна_Челленджера 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Маріанський жолоб 
 

6. Парадокс(-ом). 

https://www.gazeta.ru/science/2020/08/11_a_13189939.shtml
http://izbrannoe.com/news/eto-interesno/ugadayte-zachem-u-korovy-glaza-na-takom-neozhidannom-meste/
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/sobytija/-chetyrehglazye-korovy-ot-lvov-ne-postradali.html
https://www.kontrokultura.it/304924/disegnare-occhi-sul-sedere-delle-mucche-allontana-i-predatori/
https://babr24.com/?IDE=203891
http://batrachospermum.ru/2020/08/the-butts-have-eyes/
https://www.kp.ru/daily/26557/3574037/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бездна_Челленджера
https://uk.wikipedia.org/wiki/Маріанський
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За обґрунтування того, що з наукової точки зору це не є парадоксом (див. нижче) 

– додаткові 0,3. 
Багато хто: «– Сказане Платоном – хибне, – говорить Сократ. 

– Те, що сказав Сократ, – істина, – говорить Платон. 

Виникає питання, хто з них висловлює істину, а хто неправду?». 

Наталка та ще дехто сперечаються (в тему додаткових 0,3 бала): «Апорія (це 

одним словом), а саме – парадокс брехуна (власне цей вислів). Наполягаю саме на такій 

відповіді. У даному випадку написати першим слово «парадокс» я вважаю 

неправильним, бо правильною відповіддю буде «парадокс брехуна» (тобто 2 слова, а 

не одне). Адже парадоксів у логіці дуже багато. Парадокс брехуна – це одна з відомих 

апорій Евбуліда, давньогрецького філософа-ідеаліста». 
https://osvita.ua/vnz/reports/logika/25252/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA

%D1%81_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA

%D1%81_%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%B0 
 

7. АТБ. 
«АТБ-Маркет» – найбільша українська мережа супермаркетів. 

Дві учасниці: «...слово, яке не належить до діалогу» – для мене слово, якого ми й 

не ЧУЄМО в цьому діалозі. А АТБ (як «а тебе?») ми там чуємо. Тому я просто 

пояснила, як називається це явище. АТБ й «А тебе» – це омофони, омоформи». 
 

8. Цигани. 
За інші етноніми: ромали, роми, сінті, мануш («люди»), калі («чорні») – 0,5. 

Офіційно – роми. 

Відтоді 8 квітня відзначають як Міжнародний день ромів. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цигани 

 

9. Єлизавета. 

Елізабет. ... 

Королева Єлизавета ІІ. 

Повне її ім’я – Єлизавета Олександра Марія. 

Багато хто: «У королеви Єлизавети II немає 

паспорта. Оскільки британський паспорт 

видається від імені Її Величності, королева не 

може видати паспорт самій собі». 
https://p.dw.com/p/1IZRe 

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2016/04/a_8186291.shtml 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Єлизавета ІІ 

https://maximum.fm/novini_t2 
 

10. До. 

Від. 
За дві відповіді – 1,3 бала. 

За «по» чи «без» (відсотків, довідок, поручителів …) за середнім арифметичним 

балів думок чотирьох членів оргкомітету, а це (0,5 + 0 + 0 + 0):4 = 0,1), – лише 0,1. 

https://osvita.ua/vnz/reports/logika/25252/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цигани
https://p.dw.com/p/1IZRe
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2016/04/a_8186291.shtml
https://uk.wikipedia.org/wiki/Єлизавета
https://maximum.fm/novini_t2
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Щодо «до» – то знижки (аналогічно – акції, прибутки, спеціальні пропозиції, 

райтси), скажімо, «до 20 %» : навіть 1 % чи й 0 % – це також «до». Тобто якщо попри 

начебто захмарні обіцянки вам не дадуть/не нарахують нічого, то жодний суддя чи 

адвокат не зможе відстояти ваші інтереси. 

Аналогічно – і щодо «від» («Ціна на все від 10 грн»). Анатолій: «У зазначенні 

вартості товару використовується прийменник «від», який по суті вказує на мінімальну 

(стартову) ціну, тобто зі справжньою ціною по суті не пов’язаний». 

Декілька учасників отримали тут один бал випадково. Ці учасники, написавши 

правильну відповідь «до», зовсім «не в тему» спиралися на посилання «Застосування 

конструкцій з прийменниками «до» та «по». Правові позиції вищих судів. 
https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/133557_zastosuvannya-konstruktsy-z-priymennikami-do-ta-po-

pravov-pozits-vishchikh-sudv». 
 

11. 4. 
За згадку про напівживі (напівмертві) алфавітні системи, приміром, про 

коптську мову (а тоді відповідь сягатиме значно більших чисел) – додаткові 0,3. 

Латиниця, кирилиця, грецький та вірменський алфавіти. 

Приміром, коптська мова мертва, але не зовсім. До цього часу вона є мовою, яку 

використовують єгипетські християни-копти в релігійному житті. 

Богдан до теми: «Історія знає унікальний випадок воскресіння мертвої мови. Після 

Другої світової війни, коли було створено державу Ізраїль, іврит, на якому 18 століть 

уже ніхто не говорив, було відроджено як офіційну мову цієї країни». 

Відразу декілька учасників висловили своє бурхливе невдоволення цим питанням 

№ 11. Наприклад, мама Богдана пише: «Якесь незрозуміле питання. Навіть для 

кандидата філологічних наук, із яким була можливість проконсультуватися та 

порадитися, воно здалося некоректним та неконкретним. 
 

12. Зеленський. 
Хлопчик народився 23 березня 2020 року в Ужгороді.  

Такий вибрик мами викликав жваву дискусію у верхніх ешелонах сучасної 

української влади та в структурах юстиції. 

Приміром, Порошенко відсікається тим, що в 2013 і торік він не «кермував». 

Трішки не в тему. Інтернетники глузують: невдовзі будуть Фейсбук Інстаграмович 

та Ютубка Гуглівна. 
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256248/ 

https://www.facebook.com/news24ukraine/videos/хлопчик-з-їмям-зеленський/1194446520897633/ 

http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1664513 

https://konkurent.ua/publication/59342/na-zakarpatti-romi-nazvali-nemovlya-zelenskim-video/ 
 

13. 0. 
Манат, горбатий, Байконур, тариф, наголос, нуль. 

 

14. CD. 
Компакт-диск (англ. Compact Disc, CD) 

Очевидці й учасники переговорів про формат CD свідчать, що в Philips і Sony до 

травня 1980 року не було єдиної думки про зовнішній діаметр диска. З точки зору 

https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/133557_zastosuvannya-konstruktsy-z-priymennikami-do-ta-po-pravov-pozits-vishchikh-sudv
https://jurliga.ligazakon.net/ua/analitycs/133557_zastosuvannya-konstruktsy-z-priymennikami-do-ta-po-pravov-pozits-vishchikh-sudv
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інженерів Sony, був достатній діаметр 100 мм, оскільки він дозволяє мініатюризувати 

портативний програвач. Від вищого керівництва Philips ішла ідея зробити диск не 

більшим за діагональний розмір стандартної аудіокасети (115 мм), що мала на ринку 

великий успіх. Крім того, у цьому випадку диск відповідає нормальним рядам лінійних 

розмірів системи DIN. 

Віце-президент корпорації Sony Норіо Ога, музикант, у свою чергу вважав, що 

диск повинен бути в змозі вмістити Симфонію № 9 Бетховена. У цьому випадку, на 

його думку, на дисках можна буде поширювати до 95 % класичних творів. Подальші 

дослідження показали, що, наприклад, дев’ята симфонія у виконанні берлінського 

філармонічного оркестру під керівництвом Герберта фон Караяна мала тривалість 66 

хвилин. Найбільш тривалим виконанням стала симфонія під керівництвом Вільгельма 

Фуртвенглера, виконана на Байрейтському фестивалі, – 74 хвилини. Це й стало 

вирішальним аргументом при прийнятті рішення про ємність диска. 

«Ця історія вийшла з-під пера піарників Philips», – уважає колишній інженер 

Philips Кєєс Іммінк. Реальність же, на його думку, була іншою. Під Ганновером Philips 

уже підготував виробничу лінію з випуску компакт-дисків на заводі PolyGram. За 

мінімальний термін можна було запустити виробництво дисків розміром 115 мм. 

Випуск дисків розміром 120 мм вимагав значних витрат грошей і часу, оскільки був 

пов’язаний із заміною оснащення. На думку Іммінка, Sony не захотіла змиритися з 

ситуацією, що Philips отримає перевагу щодо виходу на ринок. 

Як би там не було, у травні 1980 року розчерком пера вищого керівництва фірм 

було встановлено остаточний розмір диска – 120 мм із ємністю 74 хвилини аудіозапису 

й частотою дискретизації 44,1 кГц. Усі інші технічні параметри перераховували, 

виходячи з узгоджених даних. 

Дехто: «У 1982 році Sony й Philips представили світові Compact Disk Digital Audio 

(CD-DA або CD-Audio). Варіантів назви для нового звуконосія було запропоновано 

кілька, але перемогло слово «компакт» за аналогією з шалено популярними в той час 

«компакт-касетами». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82

-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA 
 

15. 13. 

За помилку на 1 (хоча б ураховуючи ситуацію з відповіддю «шанс») – 0,5 бала. 

1. Рояль. 2. Манат. 3. Тринадцять. 4. Удача. 5. Халат. 6. Десять. 7. Брахмапутра. 8. 

Арка. 9. Джессі. 10. Відлік. 11. Двадцять. 12. Шанс*. 13. Насіння. 

* – див. відповіді та коментарі до запитання № 5 у 54-му заході. 
 

16. Моїсей = Мойсей. 

В Іспанії – Мігель. 

Міхаїл Кольцов та Борис Єфімов. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2

_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%85%D0%B8%

D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 

17. ЛоХдаун. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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За відповідь нокдаун за середнім арифметичним балів чотирьох членів 

оргкомітету (це (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0):4 = 0,4) – 0,4. 

За шокдаун – також 0,4. 

Оксана та Ліза: «До неологізму «лохдаун», що виник іще навесні, доєднався новий 

словотвір, у англійському написані – clowndown. І виникнення його, імовірно, 

пов’язане не так із президентом та його минулим коміка, як із клоунською комічністю 

самої системи обмежень чи точніше – відсутністю будь-якої системи. Абсурдність цих 

вибіркових заборон перевершує будь-яку уяву. 

«Недолугість цих правил-законів компенсується необов’язковістю їх виконання. 

Багато що ніби заборонено, але якщо хочеться, то можна», «Український локдаун як 

самурай: у нього немає мети, є лише шлях», – іронізують один український письменник 

та один блогер. 
https://www.dw.com/uk/oleksandr-irvanets-lokhdaun-slowndown-shcho-dali/a-56225313 

 

18. 2. 

63. 

За дві відповіді – 1,3. 
Це числа-відповіді в 54-му заході «50 слів». 

 

19. Знизу. 

Унизу. 

За «наполовину» – 0,7 із такими 

оцінювальними балами 4-х членів оргкомітету: (0,2 

+ 0,5 + 1 + 1). 
https://vse-shutochki.ru/anekdot/13343 
 

20. (один із варіантів): Вийняв із чаю скибку лимона та з’їв її. 

За декілька варіантів «проколів» Юрія Олексійовича – додаткові частини бала. 

Перший курйоз із придворним етикетом трапився під час фотографування. У ті 

роки існувала негласна заборона на фотозйомку королівської сім’ї з, так би мовити, 

простолюдинами. У країні з багатовіковою демократією не кожний демократ і не 

кожний громадянин міг розраховувати на спільну фотокартку з монархом. Однак 

королева Єлизавета всупереч строгому етикету таки знялася з космонавтом на пам’ять. 

Вона обійшла дурну заборону дуже витончено й дотепно: мотивувала тим, що Гагарін 

– не звичайна, земна людина, а небесна, він, мовляв, – небожитель (!!!), і тому ніякого 

порушення етикету немає. 

Гагарін, який виріс у простій сільській родині, не навчений світського етикету, 

поняття не мав, як потрібно користуватися всіма тими столовими приборами, які 

лежали перед ним. Але спритний герой витончено й невимушено залагодив напружену 

ситуацію, із усмішкою сказавши: «Нумо їсти по-російськи». Він узяв ложку, поклав у 

свою тарілку салат і взявся до ланчу. На ще більший подив присутніх Королева 

підтримала космонавта і, узявши велику ложку, звернулася до гостей: «Панове, нумо 

їсти по-Гагарінському … . 

… Подали чай. І Юрій Олексійович відразу виловив зі своєї чашки скибку лимона 

та, за російською традицією, відправив її собі до рота. Гості вчергове завмерли, 

https://vse-shutochki.ru/anekdot/13343
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чекаючи, що буде далі. Гостинна та мудра Королева, не кліпнувши оком, зробила все 

так само, як радянський космонавт. Потім усміхнулася й сказала: «Як смачно!». 
 

21. Левандовський. 

Лєвандовскі. Левандовскі. 

Роберт. 

Футболіст Роберт Левандовський, Польща. Нападник німецької команди 

«Баварія». 22 вересня 2015 року встановив рекорд для провідних чемпіонатів Європи 

(Англія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція), забивши у ворота «Вольфсбурга» (5:1) 

п’ять голів із гри за 9 хвилин (51', 52', 55', 57', 60'). Левандовський отримав відразу 

чотири сертифікати: за найшвидший хет-трик (3 хвилини і 22 секунди), покер (5 хвилин 

і 42 секунди) і пента-трик (8 хвилин і 59 секунд), а також як рекордсмен за кількістю 

голів в одному матчі Бундесліги після виходу на заміну (5 штук). 
http://sport.bigmir.net/football/germany/1732465-5-golov-za-9-minut--Levandovski-ustanovil-tri... 

https://sport.ua/news/405763-den-v-istorii-tri-goda-nazad-levandovski-zabil-5-golov-za-9-minut 

https://www.championat.com/football/article-

4038201-bavarija--volfsburg--51-penta-trik-roberta-

levandovski-video-22-sentjabrja-2015.html 
 

22. Пандемія. 
Оксана підправляє: «Таку головоломку 

назвали нонограмою, японським 

кросвордом, японським малюванням, але не 

судоку. До того ж, згідно з правилами 

побудови, у японському кросворді 

недопустимою є наявність пустих рядків чи 

стовпців без зафарбовуваних клітинок (і, 

відповідно, без цифр). Тому, потакаючи своїм непереборним лінощам, я припустила, 

що це черговий каверзний підступ шановної редколегії». 
 

23. Соняшник. 
За посівними площами під ним Україна посідає друге місце у світі (6,2 млн га). На 

першому місці — Росія з показником 8 млн га. 
https://superagronom.com/news/9468-ukrayina-lidiruye-v-sviti-za-valovim-zborom-sonyashniku 

https://superagronom.com/news/10162-nazvano-kulturi-yaki-lidiruyut-u-strukturi-posivnih-plosch-

agroholdingiv 
 

24. Тюльпан. 
Найпопулярніші квіти, символи країн. 

Наталка та ще дехто: «У деяких державах національна квітка визначена на 

законодавчому рівні, в інших квіткова емблема обирається шляхом опитування 

громадської думки. У багатьох країнах певна квітка займає важливе місце в культурі та 

традиціях, тому вважається національною емблемою, але водночас не має жодного 

офіційного статусу». 
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%

BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8

%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

http://sport.bigmir.net/football/germany/1732465-5-golov-za-9-minut--Levandovski-ustanovil-tri...
https://sport.ua/news/405763-den-v-istorii-tri-goda-nazad-levandovski-zabil-5-golov-za-9-minut
https://www.championat.com/football/article-4038201-bavarija--volfsburg--51-penta-trik-roberta-levandovski-video-22-sentjabrja-2015.html
https://www.championat.com/football/article-4038201-bavarija--volfsburg--51-penta-trik-roberta-levandovski-video-22-sentjabrja-2015.html
https://www.championat.com/football/article-4038201-bavarija--volfsburg--51-penta-trik-roberta-levandovski-video-22-sentjabrja-2015.html
https://superagronom.com/news/9468-ukrayina-lidiruye-v-sviti-za-valovim-zborom-sonyashniku
https://superagronom.com/news/10162-nazvano-kulturi-yaki-lidiruyut-u-strukturi-posivnih-plosch-agroholdingiv
https://superagronom.com/news/10162-nazvano-kulturi-yaki-lidiruyut-u-strukturi-posivnih-plosch-agroholdingiv
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2
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https://en.everybodywiki.com/National_symbols_of_Turkey 

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

25. Ситець. 
Запозичене з німецької мови, очевидно, через посередництво польської, ци́цовий 

«ситцевий». Німецьке слово Zitz «ситець» походить від голандського sits, chits, до якого 

зводиться українське «ситець» і російське «ситец». 

Фонетичні та словотвірні варіанти: циц, ци́цик, ци́цовий, «ситцевий». 

Етимологічні відповідники в інших мовах: chits – бенгалі, sits – голандською, citráḥ 

«строкатий» – давньоіндійською, циц – македонською, сус (вид бавовняної тканини) – 

польською, ци̏ц – сербохорватською, сіс (набивний ситець) – чеською й словенською, 

цыт – білоруською. 
https://tk.ua/ua/articles/halaty-iz-sitca-kak-uhazhivat-za-hrupkim-materialom.html 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ситець 

http://vidpoviday.com/sitec-shho-ce-za-tkanina-yiyi-opis-i-analogi 

https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BC#29540 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C 

 

26. ГРІЗЬБИ (?). 
Попередній коментар: Цього разу ЛІДЕРОМ стало саме це слово. Множина від слова «грізьба». 

Сподіваємося, що наступного разу оргкомітет уже не забуде запровадити умову про неприпустимість 

використання форми множини. . 

Новий коментар:  Увага! Дехто з лінгвістів стверджує, що множиної форми від 

слова «грізьба» все ж немає, підтверджуючи це численними посиланнями на різні 

джерела інформації. Але вони «не стали в позу», враховуючи те, що, по-перше, відміна 

чи зарахування цього варіанту слова стосується остаточного місця лише єдиної 

учасниці, а, по-друге, те, що перерахування балів по цьому питанню ну дуже 

трудомістке. Тож, інші учасники, можете вважати свій 

остаточний результат на одиницю більшим.  
 

27. Вуса. 

Також придумали спеціальні ложки для вусатих, а 

ще обмежувачі й накладки. 

Оксана: «Губа без вусів здається голою, як тіло без 

одягу», «Мужчина без вусів уже не мужчина» – писав 

відомий французький письменник, власник пишних 

вусів, Гі де Мопассан в оповіданні «Вуса». Художник Сальвадор Далі в інтерв’ю назвав 

вуса «найбільш серйозним елементом» своєї особистості». 
https://pressa.tv/foto/95787-specialnye-chashki-dlya-usatyh-muzhchin.html 

https://kastdecor.ru/blog/usataja-chashka-snova-v-mode 

https://businka.org/flud/2020/10/10/interesno-o-modnom-chashki-dlya-usatyh-muzhchin.html 
 

28. Більшості. 

Фраза така: «Якщо ви помітили, що ви на стороні більшості, це вірна ознака того, 

що пора змінюватися». 

https://en.everybodywiki.com/National_symbols_of_Turkey
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_національних_квітів
https://tk.ua/ua/articles/halaty-iz-sitca-kak-uhazhivat-za-hrupkim-materialom.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ситець
https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BC#29540
https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BC#29540
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://pressa.tv/foto/95787-specialnye-chashki-dlya-usatyh-muzhchin.html
https://kastdecor.ru/blog/usataja-chashka-snova-v-mode
https://businka.org/flud/2020/10/10/interesno-o-modnom-chashki-dlya-usatyh-muzhchin.html
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Рене Декарт трішки вторить Марку Твену: «Більшість голосів не є незаперечне 

свідчення на користь істин, вони нелегко піддаються відкриттю, з тієї причини, що на такі 

істини натрапить швидше окрема людина, ніж цілий народ». 

Рене Дебелт продовжує ідею: «Ви йдете по вулиці на концерт. На перехресті ви бачите 

групу людей, і всі вони дивляться в небо. Ви, не роздумуючи, теж поглянете вгору. Чому? 

Під впливом соціального доказу (social proof). Під час концерту на прекрасно виконаному 

пасажі хтось один аплодує, і тут же весь зал починає плескати в долоні. І ви також. Чому? 

Під впливом соціального доказу. Після концерту ви йдете в гардероб узяти своє пальто. Ви 

бачите, як люди попереду вас кладуть монетки в тарілку на прилавку, хоча обслуговування 

в гардеробі офіційно включене у вартість квитка. Що ви зробите? Напевно, теж залишите 

чайові. Соціальний доказ (іноді презирливо іменується «стадним почуттям» – або законом 

зграї, або, якщо висловлюватися більш шанобливо, «почуттям ліктя») диктує: «Я зроблю 

правильно, якщо буду поводити себе так само, як усі інші». Інакше кажучи: чим більше 

людей вважають ідею хорошою й правильною, тим вона більш коректна. Але це, звичайно, 

абсурд. Простий експеримент Соломона Аша, проведений 1950 року, показав, як під тиском 

групи осіб втрачається здоровий глузд. Випробовуваному показують лінію-зразок та іншу 

лінію, а він повинен сказати: довша вона, коротша чи така ж, як перша. Якщо 

випробовуваний у кімнаті сам, він завжди дає правильну відповідь, оскільки завдання дуже 

легке. І ось до приміщення заходять семеро інших людей – це найняті актори, але 

випробовуваний про це не знає. Один за одним «новачки» дають неправильну відповідь: 

стверджують, що нова лінія коротша за зразок, хоча вона явно довша. Настає черга 

випробовуваного. І в 30 % випадків він теж дає неправильну відповідь – приєднується до 

спільної думки з почуття солідарності, інакше кажучи: під тиском соціального доказу. 

Звідки у нас таке почуття? Із нашого спільного еволюційного минулого. Уявіть таку 

картину: п’ятдесят тисяч років тому ви йдете зі своїми друзями, такими ж, як і ви, 

мисливцями та збирачами, територією Серенгеті. Раптово всі навколо починають тікати. Що 

ви зробите? Зупинитеся, потираючи лоба й роздумуючи: чи дійсно це лев перед вами чи 

зовсім нешкідлива тварина, просто схожа на лева?.. Ні, ви помчите разом з усіма так швидко, 

як зможете. Обміркувати ситуацію можна потім, коли вже будете в безпеці. А той, хто не 

тікав з іншими, давно вже випав із нашого генофонду». 

А на завершення (з нашими вибаченнями) – ще одна груба та суперечлива цитата 

Едгара По: «Думка більшості завжди помилкова, бо більшість людей – ідіоти». 

Джерело: https://stuki-druki.com/aforizm_Bolshinstvo.php. Штуки-Дрюк. 

Євгеній: «[The Majority is always in the wrong.]  

Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform — [(or 

pause and reflect)]. [Більшість завжди помиляється] 

Якщо ви помітили, що ви на стороні більшості, це ознака того, що пора 

змінюватися [(або: зупинитися й подумати)]. 

Перше твердження про те, що більшість завжди помиляється, можна прийняти 

серйозно тільки як риторичний прийом (і завершення цієї цитати це підтверджує 

певним чином), бо найпростішою перевіркою ось це «завжди» відкидається як занадто 

сильне. А ось доповнення про «зупинитись і подумати» видається дуже доречним». 
https://marks.victka.net/30-tsytat-marka-tvena/ 

https://freedominspire.com.ua/2587/#:~:text=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B

2%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2C%20

https://stuki-druki.com/aforizm_Bolshinstvo.php
https://marks.victka.net/30-tsytat-marka-tvena/
https://freedominspire.com.ua/2587/#:~:text=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98
https://freedominspire.com.ua/2587/#:~:text=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98
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%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%2C

%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D

0%9B%D0%98. 
 

29. Цегельна. 

Декілька учасників: «Вулиця Цегельна в Запоріжжі перехрещується сама із собою 

понад 10 разів.  https://www.marazm.org.ua/cikavo/51_229.html 

 Вулиця Фабрична та вулиця Відродження до перейменування були частинами 

вулиці Цегельної. https://zp.gov.ua/uk/page/perelik-vulic-mista-zaporizhzhya». 
 

30. Хохма. 

 .[xóxmə] חכמה

Вітс. 

За дві відповіді – 1,3. 

Богдан: «За однією з версій, термін «хохма» походить з івриту. Це слово мало 

значення «мудрість, знання». Чому ж тоді в російській мові цей термін має те саме 

значення, що й жарт? Існує думка, що дотепність євреїв називали їхньою мудрістю. А 

інші народи сприймають їхні життєві знання як жарти». 

Наталка: «Я в шоці від такого явища у філології як гебраїзм! Уперше зустрічаю 

цей термін». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B7%

D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) 

https://www.migdal.org.ua/times/38/3081/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0 
 

31. 17. 

16,5. 

Бо: 

Горизонталь: 3. Актор. 4. Одяг. 6. Два. 7. Картер. 8 + 9. Кривий Ріг. 10. Лондон. 

12. Мана. 

Вертикаль: 1. Село. 2. Арка. 5. НБК (АРК*). 11. Незен. 

Чайнворд. 1. Акцент. 2. Тариф. 3. Фортепіано. 4. Ойкумена. 5. Антананаріву. 6. 

Удача. 

* – Автономна Республіка Крим. . 

* – слово «арка» без другої букви «а». І тоді, згідно з умовами заходу, отримуємо 

розходження відповіді на одну букву, тобто 0,5 відповіді. Тому з огляду на наші 

правила та на останній описаний нюанс «АРК – арка» правильною вважалася й 

відповідь 16,5. 

За згадані одним учасником варіанти «АРК» та «НБК» – іще 0,3. 

Наталкка зауважує: «П’єса М.Куліша має у назві слово «прощай», а не 

«прощавай». 
 

32. Чао. 

Пісня партизанів «Белла, чао». «Красуне, прощавай». 

За Белла – 0. Дружня репліка від оргкомітету одній учасниці з ПМР (Молдова): 

«Вы почему-то считаете, что не итальянским гражданам ЗНАЧЕНИЕ слова «Белла» 

https://freedominspire.com.ua/2587/#:~:text=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98
https://freedominspire.com.ua/2587/#:~:text=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98
https://freedominspire.com.ua/2587/#:~:text=%D0%AF%D0%BA%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8,%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%20%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%98
https://www.marazm.org.ua/cikavo/51_229.html
https://zp.gov.ua/uk/page/perelik-vulic-mista-zaporizhzhya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://www.migdal.org.ua/times/38/3081/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0
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более известно, чем «чао»? Вот опросите сто первых встретившихся людей о 

происхождении/значении этих двух слов». 

Оксана: «Є декілька версій походження пісні. Зустрічається версія, що Bella Ciao 

була відома ще за часів повстання Джузеппе Гарібальді (1807-1882), але більшість 

критиків її спростовують, оскільки нема документального підтвердження та 

достовірних спогадів про неї у сучасників Гарібальді. Деякі дослідники вважають, що 

композиція з’явилася на початку ХХ ст. Нібито під назвою Bella Ciao delle Mondine 

вона зародилася на рисових плантаціях, де важко працювали мондини». 

Лєван щодо варіантів написання «чао»: «... Несколько правил транслитерации: 

один знак в один знак; один знак в последовательность знаков; последовательность 

нескольких знаков в один знак; последовательность нескольких знаков в 

последовательность знаков, не соответствующую передаче знаков по отдельности». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D1%87%D... 

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

33. Каспійське. 

Море (озеро). 

Рідше – Каспій, від назви стародавніх племен «каспіїв», що 

мешкали в східній частині Кавказу. 

Країни – Росія, Казахстан, Азербайджан, Туркменія, Іран. 

Дехто: «У різні періоди історії Каспійське море мало в 

різних племен і народів близько 70 найменувань: Гірканське, 

Хвалинське (Хвалісське), Хазар, Сарайське, Абескунське, 

Дербентське море, Сіхай ...». 
Мабуть, мають право на життя й інші відповіді, наприклад: Північний Льодовитий 

океан. Приміром, Аня пише: «Правовий статус арктичного простору на міжнародному 

рівні прямо не регламентований. Фрагментарно він визначається національним 

законодавством арктичних країн і міжнародно-правовими угодами переважно у сфері 

охорони навколишнього середовища. Безпосередньо до Північного Льодовитого океану 

примикають території 6 країн: Данія (Гренландія), Канада, Норвегія, Росія, Сполучені 

Штати Америки, Ісландія. Остання претензій на власний арктичний сектор не пред’являє». 

Повчальні пошуки Василя: «Ну, думаю, зараз на бонус зароблю – знайду декілька 

відповідей. Чорне море – 6 країн, Адріатичне – знову 6. Балтійське – ще більше. Північне 

– аж 8, Японське – 4, Південно-Китайське море – знову більше. Жовте – мало, Червоне – 

знову 6. Міняю тактику. А затоки? Отже, Аденська, Персидська (8), Бенгальська (4), 

Гвінейська, Мексиканська, Фінська – знову ні. Може, океан? Тоді це Північний 

Льодовитий океан. Але ж знову 6. Що далі? А-а, протоки! Мозамбіцька, Ла-Манш, 

Босфор, та решта – по 2-3. Може, озера? Вікторія і Ньяса – 3, Танганьїка і Чад – 4 ...». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C

%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 

https://www.kudatotam.ru/pages/3966-samoe-bolshoe-v-mire-ozero.html 
 

34. Коломия. 

Музей писанкового розпису (неофіційно – Музей великодніх яєць «Писанка») 

Країна з 44-го запитання – це КАНАДА. 2-ге запитання – МОНЕТИ. 18-те 

запитання – це ЯЙЦЕ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D1%87%25D...
https://uk.wikipedia.org/wiki/Белла_чао
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://www.kudatotam.ru/pages/3966-samoe-bolshoe-v-mire-ozero.html
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У дужках у запитанні натякаємо на свято, яке цього 

року християни відзначатимуть 2 Травня.  

Євгеній: «Про монети у формі яйця, присвячені 

українській писанці. Випущено 6 таких монет: у 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 і 2021 роках. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3007856-muzej-

ukrainskoi-diaspori-rozpoviv-pro-kanadski-moneti-u-vigladi-

pisanok.html 

https://www.pysanky.info/Miscellany/Coins.html 

https://thecoinshoppe.ca/product/traditional-pysanka-2020-20-1-oz-fine-silver-coin-royal-canadian... 

https://www.coinsunlimited.ca/canadian-proof-bu-commemorative-coins/2021-canadian-20-dollar-

ukrainian-pysanka-egg-shaped-coin 

https://www.coinsunlimited.ca/canadian-proof-bu-commemorative-coins/2019-canadian-20-dollar-

vegreville-pysanka-egg-shaped-silver-coin 

2019 року випущено монету, присвячену Веґревільській писанці». 

Аня: «Але це зовсім не єдиний  музей. В Умбрії в селі Чивітелла-дель-Лаго 

(Civitella del Lago) розташований Музей розфарбованих яєць Ovo Pinto (Museo delle 

uova dipinte «Ovo Pinto»). У німецькому містечку Зонненбюль, що в землі Баден-

Вюртемберґ, є музей, присвячений виключно писанкам. І ще є музей Фаберже в Санкт-

Петербурзі, Росія». 
 

35. Вінниця. 

Харчосмакова фабрика. Продукт-візитівка компанії – хрін 

«Вінницький» із буряком.  
https://www.seeds.org.ua/vinnichchina-zbirayetsya-stati-stoliceyu-

ukra%D1%97nskogo-xronu/ 

http://www.vhsvin.com.ua/ua/pro-kompaniyu/ 
 

36. Позавчора. 

по (за [в Ч О] Р) А 
 

37. Втеча. 

Втеча з місця позбавлення волі чи з-під варти. Стаття 393 КК України. 

За варіанти «проституція», «евтаназія», «нарко...»… – одноголосним рішенням 

членів оргкомітету – 0. 
 

38. Карлсен. 

Магнус. Норвежець. 

Шахіст Петро Свідлер: «По-справжньому і всерйоз трансляцією шахових турнірів 

на ТБ займається лише одна країна у світі – Норвегія. По центральному каналу там 

наживо показують усі турніри, у яких грає їхній співвітчизник чемпіон світу Магнус 

Карлсен. За популярністю в країні він людина номер один. Те, що роблять норвежці, 

абсолютно революційна річ, навіть у радянські часи це була лише 10-хвилинна врізка 

в програмі «Час», вони ж показують тур цілком. Пів країни дивиться ці передачі, 

абсолютно безпрецедентна штука. Буває сім годин мовлення живих шахів – такого 

немає ніде. Результати такої популяризації, думаю, ми побачимо році в 2025-му. Але 

результати точно будуть». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3007856-muzej-ukrainskoi-diaspori-rozpoviv-pro-kanadski-moneti-u-vigladi-pisanok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3007856-muzej-ukrainskoi-diaspori-rozpoviv-pro-kanadski-moneti-u-vigladi-pisanok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3007856-muzej-ukrainskoi-diaspori-rozpoviv-pro-kanadski-moneti-u-vigladi-pisanok.html
https://www.pysanky.info/Miscellany/Coins.html
https://thecoinshoppe.ca/product/traditional-pysanka-2020-20-1-oz-fine-silver-coin-royal-canadian...
https://www.coinsunlimited.ca/canadian-proof-bu-commemorative-coins/2021-canadian-20-dollar-ukrainian-pysanka-egg-shaped-coin
https://www.coinsunlimited.ca/canadian-proof-bu-commemorative-coins/2021-canadian-20-dollar-ukrainian-pysanka-egg-shaped-coin
https://www.coinsunlimited.ca/canadian-proof-bu-commemorative-coins/2019-canadian-20-dollar-vegreville-pysanka-egg-shaped-silver-coin
https://www.coinsunlimited.ca/canadian-proof-bu-commemorative-coins/2019-canadian-20-dollar-vegreville-pysanka-egg-shaped-silver-coin
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D0%B5%D2%91%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://www.seeds.org.ua/vinnichchina-zbirayetsya-stati-stoliceyu-ukra%D1%97nskogo-xronu/
https://www.seeds.org.ua/vinnichchina-zbirayetsya-stati-stoliceyu-ukra%D1%97nskogo-xronu/
http://www.vhsvin.com.ua/ua/pro-kompaniyu/
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http://sport.karpat.in.ua/?p=3869&lang=uk 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Магнус_Карлсен 

https://rg.ru/2020/10/11/karlsen-proigral-v-klassicheskih-shahmatah-posle-125-pobednyh-... 
 

39. Розетка. 

Репліка щодо відсутності розетки у ванній кімнаті – це за технікою безпеки. Щоб 

не вдарило струмом. Бо там часто значна вологість, а вода проводить струм ой ще як. 

Оля: «Контакти («нуль» і «фаза») – майже близнюки, розташовані не на поверхні». 

Віка: «Перше, що спало на думку, – це розетка. Але у мене у ванній їх аж дві». 

Голова оргкомітету написав одному учасникові, який, як і Вікторія, каже, що у 

нього у ванній кімнаті аж дві розетки: «Завтра направляю до Вас комісію з електрики, 

яка здере з Вас штраф за халатне ставлення до правил безпеки. Іншими словами: і що, 

невже Вас жодного разу не довбонуло струмом від торкання до вологої вилки пральної 

машини? Везунчик! А моя сусідка загинула саме від такого ураження струмом». 
 

40. Гармонія. 

Розвиток. 

Додаткові 0,3 – тим учасникам, які написали обидва варіанти 

відповіді. 

Наталка: «Я дуже хотіла на перше місце поставити саме слово 

гармонія, бо її я особисто прагну більше. Хоча питання дискусійне 

щодо визначень «гармонія» і «розвиток». Розвиток – більш дискусійне, 

бо принаймні в біології це якісні зміни в організмі впродовж життя. А 

як ми всі знаємо, у певному віці з об’єктивних причин ці якісні зміни 

стають усе більш «неякісними»… Та не будемо про сумне! Ураховуючи правила 

конкурсу, я обрала першим словом іменник, бо він головніший за прикметник, адже 

назва організації «Гармонійний розвиток»)))». 
 

41. Корінці. 

Вона вимагала, щоб брат кидав їй вишні «без корінців». 
 

42. Греція. 

158 (!) куплетів 

Кіпр. 

Уругвай. 

За 1 відповідь – 1 бал, за дві-три – 1,3. 

Декілька учасників: «Усі ці країни мають певне право мати честь мати найдовший 

національний гімн. 

У Греції й Кіпру він найдовший, але офіційний гімн не включає всіх рядків, а ось 

Уругвай має найдовший офіційний гімн». 

Зокрема Світлана та Євгеній: «Є різні поняття: державний гімн і національний 

гімн. «Ще не вмерла України» повністю – це національний гімн, а перший куплет + 

приспів визначено як державний». 

Богдан: «У 1823 році Діонісій Соломос, натхненний грецькою війною за 

незалежність, написав вірш «Гімн Свободі», який складається зі 158 віршів, що робить 

його найдовшим національним гімном у світі за текстом. 

К   А 

А  В І 
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Б З Ь І 

 Й Л  

 А   

http://sport.karpat.in.ua/?p=3869&lang=uk
https://uk.wikipedia.org/wiki/Магнус_Карлсен
https://rg.ru/2020/10/11/karlsen-proigral-v-klassicheskih-shahmatah-posle-125-pobednyh-
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Вірш розповідав про страждання, які пережив грецький народ під час османського 

правління, і його прагнення до свободи. Ніколаос Манцарос написав музику. Через 

довжину вірша грецький уряд прийняв перші дві строфи як офіційний гімн країни 1865 

року. 16 листопада 1966 року Кіпр прийняв національний гімн Греції. Під час офіційної 

церемонії закриття всіх Олімпійських ігор цей гімн грають, щоб віддати належне 

Греції, де виникли Олімпійські ігри. 

Гімн Уругваю. Створений Франсіско Акуна де Фігероа 1833 року. Складається з 

450-ти слів. Оскільки грецький уряд прийняв більш коротку версію свого гімну, 

уругвайський національний гімн став найдовшим національним гімном щодо того, як 

довго потрібно співати, тобто за звучанням. 

8 липня 1833 року уругвайський національний уряд офіційно вирішив, що вірш, 

написаний Франциско Акуна, буде текстом національного гімну країни. Франциско 

Жозе Дебалі та Фернандо Куяна працювали разом, щоб створити музику, яка була 

офіційно прийнята 25 липня 1848 року». 

Аня: «Але на відео гімн Уругваю грає лише 4'30'', причому на початку є достатньо 

довгий вступ без слів. А ось гімн Франції грає 5'10''». 

Оксана: «В деяких джерелах указується, що після того, як Греція скоротила текст 

свого гімну, вона поступилася в плані його довжини Уругваю. Але при цьому 

вказується – за тривалістю звучання. Текст у зв’язку з відмінностями алфавітних 

систем не порівняєш. А ще деякі джерела вказують, що найдовшим гімном є гімн 

Аргентини, повна версія якого звучить протягом 15 хв». 

Наталка: «Офіційний гімн Греції і Кіпру (він у них один на двох, після того як 

Туреччина «образила» Кіпр, і вони змінили турецький гімн на грецький) складається із 

перших 2 строф, тобто має всього 8 рядків». 
https://www.youtube.com/watch?v=6Gytk9sIG2k 

https://naijaquest.com/longest-shortest-national-anthems-in-the-world/ 

https://uk.history-hub.com/yaka-krayina-maye-naidovshii-nacionalnii-gimn 

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

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

43. Зуби. 

Віка: «☺. Хожу к стоматологу, вкалывают обезболивающее, чтобы с деньгами не 

больно было расставаться». 
 

44. Київ. 

Kiev (калька з російського варіанту вимови) на Kyiv (згідно з українською 

вимовою).   https://www.youtube.com/watch?v=WlGdw7AW-tU 

Дехто: «Останнім часом відбулися серйозні зрушення в уживанні Kyiv в 

англомовному світі, зокрема в солідній пресі, в аеропортах (в офіційному вжитку це 

сталося, мабуть, раніше) та інших місцях, то й Вікі-спільнота консенсусом 

(«приблизним», як там сформульовано) вирішила таки перейменувати сторінку. 

Наталка: «Англійська версія Вікіпедії, перевірена 12.04.2021 р., перед власне 

інформацією про нашу столицю робить пояснення для користувачів:  This article is about 

the capital of Ukraine. For other uses, see Kyiv (disambiguation). «Kiev» redirects here. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Gytk9sIG2k
https://naijaquest.com/longest-shortest-national-anthems-in-the-world/
https://uk.history-hub.com/yaka-krayina-maye-naidovshii-nacionalnii-gimn
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гімн_свободі
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гімн_Уругваю
https://www.youtube.com/watch?v=WlGdw7AW-tU
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Disambiguation – усунення неоднозначності. Ще одна цитата звідти ж: The Oxford 

English Dictionary included Kiev in a quotation published by 1883, and Kyiv in 2018». 
https://en.wikipedia.org/w/index.php?diff=978661752”. 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4065785-pysaty-Kyiv-a-ne-Kiev-chomu-tse-vazhlyvo 

https://detector.media/infospace/article/177958/2020-06-15-reuters-zminylo-transliteratsiyu... 

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

45. ОБСЕРВАЦІЯ 

А РЕНЕСАНС = РЕНСА 

В ВЕНЕЦІЯ = ВЕНЦІЯ 

С НАБОБ = НАБО 

РЕНСА + ВЕНЦІЯ + НАБО = РЕНСАВЦІЯБО 

А∩В∩С = Н 

РЕНСАВЦІЯБО – Н = РЕСАВЦІЯБО 

ОБСЕРВАЦІЯ 
 

46. Ісландія. 

Ліза та Ольга: «Вважається, що під Ісландією є плюм, поверхневим виявленням 

якого є гаряча точка. Це збільшує вже наявний вулканізм від розходження плит, як 

у центрі острова, так і на хребті Рейк’янес на південний захід від основної 

вулканічної зони Ісландії. Вважається, що плюм є досить вузьким, можливо, близько 

100 км у діаметрі, та заглиблюється на 400-650 км під поверхню Землі, можливо, 

навіть до межі між мантією та ядром. 

Дослідження вказують на те, що гаряча точка лише на 50-100 К гарячіша за своє 

оточення, чого може бути недостатньо для забезпечення плавучого плюму. 

Також було зроблено припущення, що відсутність слідів руху плюму в часі 

спричинена тим, що він довгий час розташовувався під товстим Гренландським 

кратоном. https://uk.wikipedia.org/wiki/wiki/Ісландія_(гаряча_точка)». 

Арсен: «Ісландія була як один із варіантів, тим більше ця відповідь була в одному 

з минулих конкурсів. Знаходив інформацію про гарячу точку Ісландії, але було мало 

схоже на опис факела в питанні. Більше підходили Гаваї чи Йеллоустоун, обидві 

належать США, але не формують клімату цілої країни. Також знаходив інформацію 

про газовий кратер у Туркменістані, але там діаметр та глибина занадто малі». 

Але Наталка: «Не уявляю собі такої ситуації. 600 км глибини – це вже глибокі 

шари мантії Землі, як можна там окреслити якесь утворення з чітким діаметром у 100 

км? Далі – вплив на клімат країни, отже, це повинна бути невелика за площею, бажано 

острівна країна. У найбільш сейсмічно активних зонах багато острівних країн, але це 

переважно архіпелаги або, навпаки, архіпелаг розділений на декілька країн. Узагалі, я 

не знайшла жодного посилання, де б клімат країни залежав від потоків лави. Навіть у 

статті про клімат Ісландії не написано, що він також формується завдяки підігріву з 

земних глибин, а вказано тільки роль теплої течії, хоча цього недостатньо для 

формування того відносно м’якого клімату, що властивий також і внутрішнім районам 

країни, адже Ісландія розміщена біля полярного кола». 
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8

1%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%BC 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?diff=978661752
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4065785-pysaty-Kyiv-a-ne-Kiev-chomu-tse-vazhlyvo
https://detector.media/infospace/article/177958/2020-06-15-reuters-zminylo-transliteratsiyu
https://uk.wikipedia.org/wiki/KyivNotKiev
https://uk.wikipedia.org/wiki/wiki/Ісландія_(гаряча_точка)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%BC
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%BC
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Ісландія 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%9

6%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%

D0%BA%D0%B0) 
 

47. Арчіл. 

Гоміашвілі. 

Лєван: «На странице в [российской] Википедии о фильме он действительно назван 

лидером проката. Однако на странице в Википедии «Лидеры проката», этот фильм 

занимает только 6 место. 1 место – «Джентльмены удачи». А, например, есть фильм 

«Офицеры», стоящий на 3 месте по прокату, и в нем главный герой Георгий 

(Александрович Юматов), тоже 1926 года рождения. Единственно, в пользу фильма 

«12 стульев», однозначно говорит число зрителей: 39,3 млн.». 

Георгій (Юматов) – знехотя 0,5 (див. попередній абзац). 

Євгеній (Лєонов, із натяком на фільм «Джентльмени удачі») – 0. Бо дуже багато 

розбіжностей: і кількість глядачів, і місце в прокаті, і, на відміну від Гоміашвілі та 

Юматова, для нього ця роль є не доленосною, а прохідною з безлічі інших. 
https://www.wikiwand.com/ru/12_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0

%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1971) 

https://www.wikiwand.com/uk/%D2%90%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D1%88%D0%B

2%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%90%D1%80%D1%87%D1%96%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D

1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 

48. (див. рис. ліворуч) 

Одна з математичних назв – обеліск. 

За всілякі слова перед правильним рисунком (приміром: 

«трикутна призма») – 0,5. Це ще поблажливо з нашого боку. Адже 

завдання було не ось таким: «Як називається …». 
 

49. Немає такої фігури. 

Прочерк. 

… 

Бо, приміром, за формулою, виведеною Леонардом Ейлером, ці три величини в 

будь-якому многограннику пов’язані ось таким співвідношенням: вершини + грані – 

ребра = 2. А в запитанні 6 + 6 – 9 = 3. 

Ольга: «Цей висновок можна отримати, застосувавши теорію графів». 
 

50. Важкоатлет(-и). 

Штангіст(-и). 

За атлети – 0. Бо це надто широке поняття (див. умови заходу), під яке підпадають 

ще хоча б легкоатлети. А йдучи за цією єхидною аналогією, чому б тоді не відповісти 

словом «спортсмени»? 

Від 1920 р. – у триборстві (ривок і поштовх однією рукою, поштовх двома руками), 

від 1924 р. – у п’ятиборстві (ривок і поштовх однією рукою, жим, ривок і поштовх 

двома руками), від 1928 по 1972 р. – у триборстві: жим, ривок і поштовх двома руками), 

від 1973 – двоборство (ривок і поштовх двома руками). 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Важка_атлетика 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ісландія
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/ru/12_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1971)
https://www.wikiwand.com/ru/12_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1971)
https://www.wikiwand.com/uk/%D2%90%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%90%D1%80%D1%87%D1%96%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikiwand.com/uk/%D2%90%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%90%D1%80%D1%87%D1%96%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.wikiwand.com/uk/%D2%90%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96_%D0%90%D1%80%D1%87%D1%96%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/Важка_атлетика

