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«Навіть у це складне, насичене вступною кампанією Богдана літо ми не змогли оминути Ваш черговий захід. 

Коли пітнієш від спеки, а тут ще Ваші карколомні ідеї, то голова просто йде обертом від такої кількості інформації. 

Повторимося, та все ж: де Ви тільки берете ці питання??? 

Звісно, наша родина дуже вдячна Вам за таке змістовне, цікаве дозвілля, адже кожен з нас отримує колосальний 

запас знань, які, до речі, за плечима не носити! 

Прислухавшись до Ваших порад, залучаємо до заходу ще одного члена команди – Ромчика. 

Родина Саражинських». 

----- 

«... Чи я постарів, чи ця жара так впливає на мозкову діяльність, але якщо в попередніх турах за декілька днів 

знаходив відповіді, то цього разу працювати довелося майже до останнього дня. Весною вважав що мені не вистачає 

часу, а з'ясувалось, що під час відпустки немає сил. 

Під час пошуку відповідей годинами читаю зовсім про інше, ніж було в питанні. Про календарі, про Бісмарка, 

про Магеллана чи про вишні. Навіть обрав уже декілька сортів черешні (буду замовляти на весну).  

Все це - РОЗВИТОК! За це я Вам дуже вдячний. 

Василь Бобрик». 

----- 

 «… Були й легкі запитання. Але багато й таких, що розумієш – чула, щось таке вже було – але «схопити 

відповідь за хвоста» не вдається. А були й такі, що в останню мить осіняло.  

Всі запитання дуже цікаві і поголовно від всіх море задоволення і позитивних емоцій. За що Вам і дякую. 

Бажаю Вам здоров’я і наснаги (щоб було бажання придумувати нам цікаві запитання ☺)! 

В. Бондарєва». 

 

Відповіді та поки що не редаговані коментарі 56-х «50 слів»: 
 

1.  Десь у межах від 45 до 61. 
Один з безграмотних Інтернетних текстів пісні десь такий: 

«У меня было самое лучшее детство 

Я таскал абрикосы во дворе по соседству 

Дергал за косы отличницу Зойку 

Завтракал под пионерскую зорьку 

А по воскресениям в гостях у сказки 

Я шил ватно-марлевые повязки. 

Я палил дымовухи и бросал их с балкона! 

У меня на стене был плакат Сталоне! 

Меня не возили в Европу на лето! 

Мне не покупали "Плейстейшн третий"! 

Зато! Зато! 

У меня было детство! 

У меня было самое лучшее детство! 

У меня было сорок вкладышей "Турбо"! 

Мне рвали ниткой молочные зубы! 

Когда я болел мне ставили банки! 

Подорожники мне заживляли ранки! 

Я гордо ходил с дипломатом в школу! 

Я хранил бутылку от Пепси-Колы! 

Мой учитель труда был с другой планеты 

А мой двухкасетник жевал касеты. 

Я не играл в "Контр-Страйк" по сетке! 

На казантипе не ел таблетки! 

Зато! Зато! 

У меня было детство! 

У меня было самое лучшее детство! 

У нас было детство то что надо! 

Пусть мы не носили "Пуче и Прада". 
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Что такое айфон мы вообще не знали! 

Вы в волка и яйца годами играли! 

Родители нам не дарили мобилы! 

Мы с рюкзаками в походы ходили! 

Мы спали в палатках, а не в бунгалах! 

И ели не Мюсли, а картошку с салом! 

Мы носили варежки на резинке! 

Мы видели Барби один раз на картинке! 

Мы сбивали нунчаками люстры в зале! 

Когда умер Вердер мы все рыдали! 

Рабыня из аура, комиссор Катани, 

"Спокойной ночи" с тётей Таней, 

Слон, попугай, удав, мартышка, 

Кефир в бутылках с зелёной крышкой! 

Утренние почты, АБВГДйки, 

Один доллар шийсят три копейки! 

Пекарь, квадрат, резинки, салочки, 

Котлеты в тесте, кукурузные палочки! 

Вода с сиропом, шоколад Алёнка, 

Шампунь кря-кря, пирамиды, варёнки, 

Кармен, Технология, Дюна, На-на, 

Фотоаппарат Зенит, велосипед Десна! 

У нас не было дачи на Кипре где то! 

Не было памперсов и интернета! 

Зато! Зато! 

У нас было детство! 

Наталка: «56. Це щоб красиво і символічно було. До того ж у питанні про 

Висоцького це спрацювало». 
 

2   Хмельниччина. 

Див. адміністративно-територіальний поділ України. 

(ідея №11 з №44) 
 

3   Ні. 

Аня: «Так не цікаво… Весь час одна й та само відповідь. Хоч би раз той вузол 

зав’язався…)))». 
 

4   Колись українці відзначали Новий рік навесні. 

Роман: «У наших пращурів новий рік розпочинався не в січні, а навесні, коли з 

теплих країв прилітають птахи. Тому напередодні відзначали щедрий вечір, а вранці 

1 березня проводили магічний обряд посівання, бо готувалися до справжньої сівби. 

Цю музику М. Леонтович написав до щедрівки, а щедрують не на Різдво, а на старий 

Новий рік. Новий рік перенесли в календарі, а ластівка й далі живе в щедрівках». 
 

5   Виборів. 

"Найбільше люди брешуть після полювання, напередодні виборів і під час 

війни". 

За уточнення, що в анаграмі «аддееінномпр» є зайва буква «м» - додаткові 0,3. 
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6   Паліндром. 

Перевертень. Рак літеральний. Паліндромон. 

Аня: «Паліндроми існують навіть у математиці, біології 

(частина ДНК, РНК) та музиці (Й.С.Бах, Й.Гайдн та інші)» та 

наводить багато цікавинок на кожну з цих тем. Але за браком 

місця даємо лише один малюнок. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Паліндром 

(коментар до №36 з №49) 
 

7   13,5. 

Бо: Горизонталь: 3. Соняшник. 4. Два. 5. Циган (0,5 від «цигани»). 6. Орест. 8. 

Грип. 10. Челленджер. 

Вертикаль: 1. Вуса. . Ваніно. 2. Жок. 5. Цегельна. 7. Розетка. 9. Підвал. 

Чайнворд. . Новак. . Київ. . Важкоатлет. . Тюльпан. . Немає. . 

Єлизавета. . Арчіл. . Лохдаун. 

(традиційне завдання) 
 

8    Від. 

від - 82 рази. 

так - лише 33 рази. 

Враховуючи певну складність нашої невдалої спроби орієнтування учасників у 

фразі в дужках, яка є в питанні (а це наше «орієнтування» один до одного підходить 

до фрази «благими намірами вимощена дорога в пекло»), і яку дехто інтерпретував 

як таку, що «від» повинно бути лише окремим словом, за відповідь «так» 

нараховується 0,5 балу. 

У наше оргкомітетівське виправдання щодо попереднього абзацу. У фразі «... 

трибуквене сполучення (воно, до речі, ще є й окремим словом) ...» ключовими є слова 

«ще є», які передбачають, що те, що ви будете шукати, зовсім не обов’язково повинно 

бути окремим словом.  
 

9   Поляки. 

Нині слов’яни розселені на великій території Південної, Центральної та Східної 

Європи і далі на схід – аж до Далекого Сходу. За географічним критерієм утворюють 

три гілки: східнослов’янську (українці, русини, білоруси, росіяни), 

західнослов’янську (поляки, кашуби, чехи, словаки, лужичани), південнослов’янську 

(серби, хорвати, словенці, боснійці, болгари, македонці, чорногорці). 
https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Этноязыковая общность 

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

https://philologe.ru/linguistics_originov.ru.slavs 

(коментар до №38 з №51). 
 

10   Бахаї(-зм). 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бахаїзм 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахаи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Паліндром
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бахаїзм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахаи
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 (коментар до №13 з №51). 
 

11   Глузування. Насмішки. 

Відповідь усмішка вважалася неправильною. 

(коментар до №5 з №51). 
 

12   4. 

(ідея №3 з №50). 
 

13   Ноцебо. 

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 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ноцебо 

https://shepetivka.com.ua/blogs/isnuie-efekt-protylezhnyi-efektu-platsebo-notsebo.html 

(коментар до №4 з №54). 
 

14  Яр. 

Селище Яр (Мурованокуриловецький район Вінницької області). 
 

15   Жодного. 

Це пізніша концепція, введена для вирішення певних протиріч у ранньому 

християнстві. 

Найбільш складний момент в християнській концепції Трійці полягає в тому, що 

способів належним чином пояснити її просто не існує. Сама суть Трійці недоступна 

людському розумінню, а тим більше, поясненню. Біблія вчить, що і Отець, і Син, і 

Святий Дух - боги. Але Біблія також говорить, що існує тільки один бог. 
https://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-Trinity.html 

 

16   Рукавиці. 

(ідея №7 з №44) 
 

17   До. 

До кого прийшов відвідувач. 

Василь: «А нещодавно цю швабру я побачив 

в одному міському закладі.  

Що тут скажеш. Не хочеш гармонійно 

розвиватися – мий підлогу». 

 (№34 з №45) 
 

18   168 м. 

Найвища будівля в Україні, в м. Київ, на ЖК «Кловський», до якої, між іншим, 

ставлення людей не однозначне. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ноцебо
https://shepetivka.com.ua/blogs/isnuie-efekt-protylezhnyi-efektu-platsebo-notsebo.html
https://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-Trinity.html


5 
 

В запитанні перераховані такі хмарочоси (а у світі їх - декілька тисяч): Всесвітній 

торговельний центр, Нью-Йорк. Шанхайська башта. Королівська годинникова башта. 

Лахта Центр, Росія. Карлтон-Центр, Йоханнесбург. 

Приміром, телевежа не вписується в підказки, в яких перераховані лише будинки. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_найвищих_хмарочосів_України 

 (ідея №36 з №45) 
 

19   Боїнг. 
https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/10/13/boeing-unveils-worlds-lightest-material-a-metal-that-

is-999-air_n_8284386.html?&ir=UK+Tech 

(ідея №3 з №46) 
 

20   Там є два обличчя: і «молоде», і не зовсім молоде. 

Залік - за згадку (чи за натяк) двох облич. 
https://baguzin.ru/wp/sila-paradigm-kakaya-zhenshhina-izobrazhe/ 

 (ідея №3 з №49) 
 

21   Подушок(-ки). 
https://archive.svitua.org/kultura/item/2115-zabobony-ukraintsiv.html 

 (мотиви №8 з №47) 
 

22   Персеїди. 

Ще могутній метеорний потік - Гемініди, з радіантом в сузір'ї Діви за 

астрономічним календарем щорічно спостерігають 7-18 грудня. 
https://www.0532.ua/news/2984681/aki-astronomicni-avisa-ocikuutsa-u-2021-roci 

(ідея №33 з №48) 
 

23   nium. 

Роман: «Закінчення -rium мають 

12 латинських назв хім. елементів, -

dium – 10, -lium – 9, -mium – 8, -bium 

– 6, -cium – 6, -tium – 6». 

Василь:  

http://scibio.ru/himiya/tablitsy/latinski_nazvi_khimichnikh_elementiv.html 
 

24   Чхання. 

Воно виконує практичну функцію: прочищає носову порожнину і горло від будь-

яких заторів. 

 (ідея - в №? з №?) 
 

25   Тихим. 

Тихий океан отримав свою назву саме завдяки Магеллану, який перетнув його, 

пройшовши 17 тисяч кілометрів і не зустрівши жодного шторму. Як показала 

Hydrogenium Gadolinium Californium 

Nitrogenium Hafnium Einsteinium 

Oxygenium Rhenium Dubnium 

Aluminium Polonium Roentgenium  

Titanium Actinium Nihonium  

Germanium Protactinium Ununnenium 

Selenium Uranium Unbiunium 

Zirconium Neptunium  

Ruthenium Plutonium  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_найвищих_хмарочосів_України
https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/10/13/boeing-unveils-worlds-lightest-material-a-metal-that-is-999-air_n_8284386.html?&ir=UK+Tech
https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/10/13/boeing-unveils-worlds-lightest-material-a-metal-that-is-999-air_n_8284386.html?&ir=UK+Tech
https://baguzin.ru/wp/sila-paradigm-kakaya-zhenshhina-izobrazhe/
https://archive.svitua.org/kultura/item/2115-zabobony-ukraintsiv.html
https://www.0532.ua/news/2984681/aki-astronomicni-avisa-ocikuutsa-u-2021-roci
http://scibio.ru/himiya/tablitsy/latinski_nazvi_khimichnikh_elementiv.html
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практика, назва ця виявилася необачною - Тихий океан славиться буйним характером. 

Магеллану в його плаванні просто пощастило. 

(ідея - в №? з №?) 
 

26   Безвість. 

Безвітря. 
 

27   Півострів. 

(традиційне завдання) 
 

28   Хропіння. 

Російське – храп. 

Певний період доби – це коли людина спала в умовах дикої природи. 

Пояснення до відповіді запитання №38 з №44. 
 

29   17. 

Бо: 1. Тринадцять. 2. Сімнадцять. 3. Арчіл. 4. Втеча. 5. Челленджер. 6. Вінниця. 

7. Елізабет. 8. Парадокс. 9. Малин. 10. Тюльпан. 11. Цигани. 12. Греція. 13. Ікс. 14. 

Цегельна. 15. Ситець. 16. Кіпр. 17. Соняшник. 18. Каспійське. 

(традиційне завдання) 
 

30   500. 

1000. 

За дві відповіді – 1,3. 

Рекордсменка на 500 м - Лі Сан Хва (Республіка Корея. Результат 36,39с). 

Рекордсменка на 1000 м - Бріттані Боу (США. Результат 1.11,61). 

Це відповідає 49,5 км/год і 49,6 км/год. 

Для 1500 м середня швидкість падає і становить 48,3 км/год. 

Аня; «А ось у чоловіків була зафіксована швидкість і вища за 50 км/год. 

Рекордсменом на дистанції 1000м став Шані Девіс з США. Його середня швидкість 

досягла 54,2 км/год. У Солт-Лейк-Сіті на такій же дистанції в 2007 році на першому колі 

(400м) Джеремі Уотерспун показав найкращий час: 59,21 км/год!» 

 (ідея №48 з №45) 
 

31  Зеленка. 

Розчин барвника діамантового зеленого, в народі відомий як «зеленка», 

застосовують як антисептик тільки в Росії і в країнах пострадянського простору. У 

США і країнах Європи зеленка дозволена, але її ніхто не використовує. Лікарі бачать 

кілька причин цього: від неестетичного вигляду пацієнта після обробки зеленкою до 

невизначеності щодо її можливих канцерогенних властивостей, бо відповідні 

дослідження ніхто не проводив. 
 

32   Скорпіон. 

З 21 по 30 листопада. 

Ідея запитання №36 з №40. 
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33   БЕР.   ГОР.   КАР.   ЛЕМ.   ЛОТ.   МАМ.   ПАТ.   РАК.   РИС.   ЩУК. ... 

За дві відповіді - 1,1. За три-чотири відповіді - 1,2. За п’ять і більше 

відповідей - 1,3.  

(ідеї - у декількох попередніх заходах). 
 

34  43. 

У чоловічка кеди на ногах і два кульки з насінням в руках! 

5 + (5 + 5 + 5 + 2 + 2) *2. 

(ідея - в №37 з №53). 
 

35  БОНЗА. 

БОЗНА. 

ЗНОБА. 

За дві відповіді – 1,3. 

За три відповіді – 1,5. 

А   ЗАБАГАНКА  =  ЗАБГНК 

         В   КОНГО = КОНГ 

         С   ГАК 

ЗАБГНК + КОНГ + ГАК =  ЗАБГНКО 

А∩В∩С = ГК 

ЗАБГНКО – ГК = ЗАБНО 

 (ідея - в багатьох наших заходах) 
 

36  100. 

1921 рік. Перші спроби датуються 1921 роком. Є гіркий досвід 13-ти невдалих 

експедицій ... . 

Існує також версія, що Д.Меллорі і С.Ірвін першими підкорили найвищу 

вершину світу Еверест в 1924 році. Коли в 1999 році, через 75 років після трагедії, на 

схилах Евересту було знайдено тіло Д.Меллорі, то в кишені одежі Меллорі знайшли 

сонцезахисні окуляри, тобто можливо, що трагедія відбулася в кінці дня, через багато 

годин після того, коли їх востаннє бачили на підйомі, який знімав на кінокамеру Н. 

Оделл. 

При огляді тіла Меллорі на ньому не було знайдено фотографії його дружини — 

Рут Меллорі і прапора Британії, які він брав з собою і хотів залишити на Вершині. 

Тому, можливо, Меллорі та Ірвінг все ж зійшли на вершину Евересту, але обидва 

загинули вже на спуску з гори. 
https://www.jnsm.com.ua/h/0529M/ 

https://uk.wikiqube.net/wiki/Timeline_of_Mount_Everest_expeditions#1921:_Reconnaissance_expedition 

https://4sport.ua/articles?id=34025 

(ідея - в №? з №?) 
 

37  Черешня. 

Вишня. 

Щодо другого варіанту відповіді, який майже зовсім не в тему ідеї запитання - 

це сталося саме з-за ремарки «Черешня, або Вишня пташина (лат. Prúnus ávium)». 

https://www.jnsm.com.ua/h/0529M/
https://uk.wikiqube.net/wiki/Timeline_of_Mount_Everest_expeditions#1921:_Reconnaissance_expedition
https://4sport.ua/articles?id=34025
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Адже, як знаєте, ми як правило розглядаємо ПЕРШЕ з написаних слів. А в синонімі 

черешні ПЕРШИМ є таке не бажане нам слово «вишня». 

Черешня, або Вишня пташина (лат. Prúnus ávium), - деревна рослина; вид роду 

Слива родини Розові. Як вважають, черешня була відома вже за 8000 років до н. е. 
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3100139-melitopolska-

ceresna-oficijno-viznana-

geograficnim-brendom.html 
 

38    
 

39  210. 

Враховуючи несподівану навіть для автора запитання 

складність, відповіді оцінювалися ну дуже лояльно. 

Вікторія:  

 
 
Василь: «А  тут всі ці числа: 

https://drive.google.com/file/d/1Hb38oiL2m6p4A4OA_fasGinJtcL0r2Q3/view?usp=sharing». 

 (ідея - в №? з №?) 
 

40  Менспрединг. 

Менсітінг.  

Звичка деяких чоловіків сидіти в громадському транспорті, 

широко розставивши ноги, тим самим займаючи більше одного 

місця. 

За дві перші відповіді - 1,3 бала. 

Аня: «У той час як активісти критикують практику «manspreading» за грубість і 

неуважність до інших пасажирів, яким доводиться стояти, вони самі зазнають 

контркритики за те, що фокусують увагу виключно на чоловіках, у той час як жінки 

часом теж займають в транспорті більше одного місця. Така манера поведінки жінок 

отримала свою назву – She-bagging». 

Продовжує Василь: «... Впродовж останніх 4-х тижнів, я тричі бачив ситуацію, 

коли жінки одноосібно займали 2 місця. Одна поставила на сидіння біля вікна сумки;  

друга, будучі в шортах, «розвела ноги», утворивши кут 90°, а третя так махала 

якимось предметом (ніби віялом), що бажання сісти біля неї не виникало в жодного 

стоячого пасажира. Це я до того, що така поведінка стосується не тільки чоловіків». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Менспрединг 

 (№16 з №48) 
 

41  Читання книг. 

(преамбула до відповідей №51). 
 

42  53. 

Приносимо вибачення за не навмисне заплутування! Насправді там не 16 

відповідей, а 14. За таке підправлення - додаткові 0,3 бала. 

Запитання №10. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3100139-melitopolska-ceresna-oficijno-viznana-geograficnim-brendom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3100139-melitopolska-ceresna-oficijno-viznana-geograficnim-brendom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3100139-melitopolska-ceresna-oficijno-viznana-geograficnim-brendom.html
https://drive.google.com/file/d/1Hb38oiL2m6p4A4OA_fasGinJtcL0r2Q3/view?usp=sharing
https://uk.wikipedia.org/wiki/Менспрединг
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43  Кров. 

Аня: «Всесвітній день донора крові — міжнародний день, який щорічно 

відзначається 14 червня. 

У цей день в 1868 році народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар, 

імунолог, який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові 

людини». 

 (коментар до №7 з №53). 
 

44  3. 

За 2 – 0,2. 

Арчіл. Челленджер. Е. 

(традиційне завдання) 
 

45  Причал. 
https://lexicography.online/etymology/п/причал 

https://ru.wiktionary.org/wiki/причал 

http://sum.in.ua/s/pryv.jazj  

http://sum.in.ua/s/prychal 

(№15 з №31). 
 

46  Горіх.  

(№18 з №31). 
 

47  Лариса. 

Єдина жінка з видатних українців, чиї зображення друкують на українських 

банкнотах. 
 

48  Цвіклі. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цвіклі 

 (пояснення до запитання №28 з №46). 
 

49  Сухий. 

У США був уведений 16 січня 1920 року. 

(№7, осінь 2010). 
 

50  10. 

Це кількість букв у кожному зі слів «крученого» кросворду (№29). 

Це запитання, мабуть, було дуже важким. Ге ж здогадатися та вийти на відповідь 

вам було проблематично? 

Роман (за цю оригінальну ремарку голова оргкомітету свавільно дає 0,3 бала): 

«8. Звісно, що відповідь неправильна, але оскільки «8» символізує нескінченність, а, 

отже, невідомість, то обираємо цей варіант. Адже нам невідомо, що ж ховається за 

ланцюжком наведених чисел?» 

 

https://lexicography.online/etymology/п/причал
https://ru.wiktionary.org/wiki/причал
http://sum.in.ua/s/pryv.jazj
http://sum.in.ua/s/prychal
https://uk.wikipedia.org/wiki/Цвіклі

