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– Бажаю «Гармонійному розвитку» успіхів у боротьбі з 

зомбуванням молоді різноманітними ґаджетами, 

тупосоцмережами, та з іншим злом, що перетворює нас, 

учнів, на деградуюче покоління! 

Максим Рижов 

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

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

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

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

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

Альберт Ейнштейн. «Творча автобіографія» 

– Я так звикаю до цього нетерпіння та азарту під час 

відшукування відповідей, що, коли закінчується 

конкурс, на серці стає сумно та порожньо. Як 

добре, що цей захід проходить чотири рази на рік. А 

кожна пора року привносить щось своє у настрій, у 

відношення, у почуття. І тому всі конкурси по-

своєму індивідуальні й прекрасні. Дякую за те, що не 

даєте нам закиснути і витягаєте нас з мушель 

погрітися в розумових, допитливих променях. 

Вікторія Бондарєва 

– Хоча всі й ганять Сороса, але його предметні 

олімпіади, механізм проведення певною мірою 

нагадують «50 слів»: досить складні та 

різноманітні запитання, значний проміжок часу на 

виконання, можливість користуватися різними 

джерелами інформації ... . 

Олександр Татаринов 

 
– Щиро дякую за неймовірне задоволення та за 

можливість подальшого розвитку. Ви дуже 

допомагаєте вчитися, особливо – пошуку інформації,  

підбирання ключових слів тощо. Намагаюся 

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

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

Обов’язково знайду конкурс і спробую…» – і нуль. Тож 

почуваю себе людиною, що знайшла скарб і хоче 

поділитися з іншими, а вони осліпли й не бачать 

коштовного каміння та золота під ногами ... . 

Світлана Козаченко 

– В сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технологій дуже важко стимулювати студентів до 

науково-дослідницької діяльності. Адже здебільшого 

перевага надається спілкуванню в соціальних мережах 

та гортанню стрічки новин. А завдяки конкурсу «50 

слів» я здобула значний обсяг корисної інформації, 

важливі навички дисципліни та концентрації уваги, а 

головне – незабутні моменти проведення дослідів у 

пошуку правильної відповіді. ДЯКУЮ ОРГАНІЗАТОРАМ! 

Оксана Безсмола 

– Навіть не думала, що так захоплюся пошуками 

відповідей. Здавалося б, уся інформація тепер є в 

Інтернеті, але ж ЩО саме треба шукати, підкаже 

лише логіка, вдумливість. Знайшовши відповідь, 

починаєш глибше вникати в тему ... . 

... Для сучасних дітей це є неоціненно корисним. 

Адже вони звикли «хапати вершки», й зразу ж 

забувають про те, що дізналися. А тут 

короткочасна пам'ять не спрацьовує, бо треба 

думати, аналізувати ... . 

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

Бернард Шоу 

↓  Мудра – ні, геніальна! – реакція Анатолія Афанасьєва 

на наше прохання підтвердити чи оскаржити відповідь 

     на одне із запитань 38-го заходу: 

«... Ніколи не силкуюся «після бою махати руками». Свої 

сумніви з якогось питання чи відповіді намагаюсь озвучити до 

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

слово маїс. Шукати й підраховувати кількість мов, в яких маїz, 

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

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

п'яте чи сто п'яте. На перших місцях є той драйв, який я 

отримую, коли «з голови» знаходжу правильні відповіді, і кайф 

від дайвінгу сторінками Інтернету. 

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

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

деяких учасників конкурсу з тексту запитання «витягти» різні 

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

про ніготь середнього пальця. Крім пальців на руці побачити 

варіант з пальцем на нозі – це вищий пілотаж». 

Слова  учасниці,  якій  голова оргкомітету  писав, 

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

– Це я вже не зможу без «50 слів», а не Ви без мене))) Не знаю 

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

передчутті цікавезних труднощів, в очікуванні чергових див 

тощо. І цей стан надприємного напруження (розумового, 

емоційного, пошукового) триває МІСЯЦЬ! ... Отримуємо 

частину року, насичену позитивом, самовдосконаленням, 

можливістю використовувати потенціал власного розуму, 

дізнаватися стільки нового з різних галузей. Тому, я сподіваюсь, 

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

Ще один бонус «50 слів»: поки шукаєш потрібне, знаходиш 

безліч цікавого, нового для себе. Інколи такі відкриття 

бувають, що їх цінність набагато більша, ніж правильна 

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

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

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

Так хочеться, щоб все більше і більше людей ставали 

свідомими, мислячими, щоб наш вид по праву називався 

Людина розумна. Неймовірно прикро бачити масовий регрес 

нашого суспільства, не тільки інтелектуальний, але, що 

лякає найбільше, моральний ... . 

Ідея постійного самовдосконалення мені дуже імпонує, 

вчитися – це завжди цікаво і приносить задоволення. 

Перемога над собою – найвища. 

Наталка Єсипова. 

 

– Змушує недосипати ночей святá допитливість  

і відчуття радісної перемоги над собою. 

Дякую за можливість тримати себе в тонусі. 

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

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

праворуч/угорі є іконка з українським прапорцем), див. вкладення/сторінки «50 слів» → «56-й захід «50 

слів»-літо 2021р.» → «Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/56-й-захід-50-слів/, або 

на http://vmk-garmonia.blogspot.com/2021/ ... , то ось – 
 

запитання  56-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Це запитання навіяне ідеєю 26-го питання 52-го заходу (тоді там ішлося про 

текст пісні В.Висоцького «Я не люблю»). 

Скільки ностальгічних згадок перераховано у відомій російськомовній пісні 

відомого українського шоумена Антона Лірника «У меня было детство»? 

Не хвилюйтеся, не переймайтеся. Оцінювання відповідей буде дуже лояльним. 
 

2. Сусідка Тернопільщини, Рівненщини, 

Житомирщини, Вінниччини та Чернівеччини. 
 

3. Чи зав’яжеться вузол (якщо так, то який конкретно: 

простий, шкотовий, булінь, «вісімка», морський, 

абалаківський, «бабський»...), якщо акуратно потягти за 

позначені стрілочками кінці ось такої умовно зображеної однієї цілої мотузки? 
 

4. Чому у всесвітньовідомому «Щедрику» Миколи Леонтовича прилітає 

ластівка? Узимку – ластівка? Хм-м-м. Поясніть це (як виняток – кількома словами). 
 

5. Мабуть, найвідоміший вислів, який дехто приписує Отто Бісмарку, в одній із 

багатьох перекладацьких інтерпретацій такий: «аддееінномпр дилю, ввеинопрсушь асч 

з абеійлншь, і берутшь діп авлннопюя виійн». 

Яке слово ми свідомо пропустили в цьому реченні? Для ускладнення завдання слова 

переставлені місцями та кожне слово замінене анаграмою. 
 

6. Об’єднуюча назва фраз (у яких читаємо лише букви без урахування їхніх розмірів 

та нехтуємо розділовими знаками): «Я несу гусеня», «Вітражі жартів», «УДАР – в Раду!», 

«О! Гомін німого!», «Де помити мопед?», «Ні, не Ленін!». 

За декілька різних відповідей додаткові бали не нараховуватимуться. Бо всі вони, 

різні варіанти, трапляються гамузом зокрема в українській Вікіпедії. 
 

7. Сторінками сайту www.h-d.in.ua (шукайте там відповідні розділи не про цей, 56-й, 

захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 55-й). 

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

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

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

запитання 55-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів тут і там, а 

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

Рекомендуємо, враховуючи умови заходу, написати відповідь «із половинкою» (з 

п’ятьма десятими після коми). 

Зважаючи на те, що при виконанні цього вам треба буде «перелопатити» досить 

велику кількість інформації, оцінювання буде таким: 

http://www.h-d.in.ua/
http://www.h-d.in.ua/events/56-й-захід-50-слів/
http://vmk-garmonia.blogspot.com/2021/
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помилка на 1 дає учасникові 1 бал, а бездоганна відповідь ‒ це 2 бали. 

Горизонталь. 3. Священна рослина 

деяких індіанців. 4. Кубічний корінь з вісімки. 

5. Ром. 6. Ім’я українця, канадського 

професора, академіка, доктора філософії, 

найбільш відомого нам як автор книги 

«Україна: історія». 8. Сумний «конкурент» 

(«родич», «колега») COVID-19. 10. 

Американський космічний корабель 

багаторазового використання. 

Вертикаль. 1. Тонкі відростки з боків 

рота деяких риб (наприклад, сома) і рака. А 

також – остюки, тонкі вирости на колосках 

злакових рослин. ③. Районний центр 

кінцевої (для пасажирських потягів) точки 

БАМу. 2. Один із найвідоміших та 

найулюбленіших танців молдаван. 5. «Оспівана» в нашому 55-му заході вулиця в 

Запоріжжі. 7. Маленьке блюдечко для варення, меду й т. ін. 9. Нульовий поверх будинку. 

Чайнворд. ①. Прізвище українця, першого радянського чемпіона світу. У якому 

виді спорту? Див. ③. ②. «Матір міст руських». ③. Штангіст. ④. Він «позичив» свою 

назву в турецького слова «тюрбан». ⑤. Присудок зі значенням «бути відсутнім». ⑥. ☺. 

Доросла Ліза. ⑦. Ім’я актора, одного з кіно-Бендерів. ⑧. Глузлива народна назва 

локдауну. 
 

8. Яке трибуквене сполучення (воно, до речі, ще є й окремим словом) 

зустрічається найчастіше в тексті питань 56-го заходу? 
 

9. Українці, білоруси, росіяни, поляки. Якщо розглядати так звані сучасні три 

гілки слов’ян за географічним критерієм, то який із цих народів – не з тієї гілки? 
 

10. Ми бачимо, що, на жаль, різні релігійні вчення, конфесії, рухи, і, між іншим, 

не лише сучасні, часто-густо є напрочуд непримиренними до іновірців, дуже 

агресивними, войовничими. І радо читаємо, що швидше за все найтолерантнішими з 

них є ті, принципи вчення яких будуються на єдності їхнього бога, єдності релігії та 

єдності людства. 

Один із духовних наставників, натхненників, одна з трьох центральних фігур цієї 

релігії; людина, призначена попередниками єдиним правонаступником і Центром, 

єдиним правомірним тлумачем писань, померла практично рівно 100 років тому. 

Як однослівно називається ця релігія? 
 

11. У вірші «Про дурня» російського прозаїка, поета, драматурга й публіциста, 

військового кореспондента, сценариста, байкаря, громадського діяча, академіка 

Академії педагогічних наук, широко відомого автора віршів для дітей Сергія 

Михалкова – чого боїться навіть той, хто нічого не боїться? 
 

  1       2   

            

  3          

4            

   5         

       6 7    

   8   9      

            

10            
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12. Кількість клітинок таблиці 5х5 (див. схему), на які не вказує жодна з шести 

діагональних стрілочок, розташованих за її межами. 

Не присікуйтеся до якихось креслярських нюансів. Для цього припустімо, що, 

приміром, усі стрілочки проходять лише через так звані 

вузли, тобто через точки перетину деяких горизонтальних 

та вертикальних ліній таблиці. Скажімо, вважатимемо, що 

шлях лівої верхньої стрілочки, який показаний пунктиром, 

проходить рівно через чотири клітинки. 
 

13. Назва явища, протилежного плацебо. 
 

14. Населений пункт України з найкоротшою назвою. 
 

15. Скільки разів у Біблії згадується слово «трійця»? 
 

16. Боксерські рукавички. Якщо глибше вникнути в зовнішній вигляд цього 

атрибуту та в суть слів, то: 

напишіть друге слово, так би мовити, більш правильно (точніше). 
 

17. ☺. Із реалій життя. В одній фірмі в саморобному та самописному журналі 

обліку відвідувань вахтер безграмотно надписав один зі стовпчиків так: Доково. 

Напишіть перше з двох слів правильної (грамотної) назви цього стовпчика. 
 

18. Не згадуючи тут безперечного рекордсмена, вибірково: Китай – 632 м, Мекка 

– 601 м, Західна півкуля – 541,3 м, Росія – 462 м, Африка – 223 м, ... . А Україна? 
 

19. Сленгом авіадиспетчерів – «три сокири» (якщо «м’якше» 

– то «три сімки»). А яка його офіційна назва (без чисел-індексів)? 
 

20. ☺. Приблизно скільки років жінці на цьому каверзному 

малюнку? 
  

21. Є, звичайно, незліченна кількість народних повір’їв, 

прикмет, обрядів, ритуалів. Одні з них спираються на реалії життя, 

на спостережливість, на логіку. 

А от є частина таких, які й «на голову не налазять». Ось одне з них: у ніч перед 

Новим роком треба спати без ..., бо інакше цілий рік болітиме голова. 
 

22. Власна назва «дощу», який падатиме 12-14 серпня і який одні вважають 

найпотужнішим, інші – другим за інтенсивністю цього року. 
 

23. Найчастіше вживане чотирибуквене закінчення латинських назв хімічних 

елементів (відповідь писати латиною). 
 

24. Безумовний рефлекс, при якому один із його складників/наслідків перевищує 

швидкість 160 кілометрів на годину. 
 

25. Це був унікальний випадок: за всі 4 місяці цього плавання практично жодного 

разу експедиція не потрапила в шторм. І саме тому ВІН був названий ... . 
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26. Комп’ютерний штифт Times New Roman. Виберімо за початкову одиницю 

вимірювання ширини кожної написаної жирним шрифтом великої друкованої букви 

ширину букви «І» (разом з естетичними «закарлюками» вгорі та внизу, з урахуванням 

верхніх та нижніх горизонтальних буквених «хвостиків»). У автора запитання 

вийшло приблизно таке (якщо бажаєте – перевіряйте. Хоча він не бачить великого 

сенсу в тому, що ваші виміри розійдуться з наведеними десь на 0,1-0,2):  А – 2,5  Б – 

1,8   В – 2,0    Г – 1,9    Ґ – 1,5    Д – 2,3    Е – 2,0    Є – 2,0     Ж – 3,2    З – 1,5    И – 2,4    І – 1,0    Ї – 1,0    Й 

– 2,5   К – 2,3    Л – 2,4    М – 3,0   Н – 2,4   О – 2,3   П – 2,4    Р – 1,7     С – 2,2     Т – 2,0    У – 2,5     Ф – 

2,5    Х – 2,5   Ц – 2,5   Ч – 2,2    Ш – 3,4   Щ – 3,4     Ь – 1,9    Ю – 3,5   Я – 2,4. 

Напишіть такий восьмибуквений український іменник у називному відмінку, 

загальну назву, у формі однини (якщо існують обидві числові форми слова), без 

дефісів та апострофів, усі літери якого різні і який у так звану «ширину» займає 

якомога менше місця. Інтервал між буквами вважайте постійним, незмінним та 

невраховуваним. 

Для прикладу, у трибуквеному слові ура результат 2,5 + 1,7 + 2,5 = 6,7. 

Завдання настільки творче та складне, що розподіл балів у ньому буде ось таким 

незвичним (уже висловлюємо щире співчуття тому з членів оргкомітету, який тут 

«роздаватиме» бали за відповіді, яких, звичайно, буде безліч та різних): найкращий 

результат – це 5 балів; а кожні наступні (які йтимуть з інтервалом у 0,5) аж до 

кінцевого нуля – на 1 бал менше, тобто декому – або 4, або 3, або 2, або 1, або 0. 
 

27. Розгадайте стандартний однослівний ребус: ↓ 
 

28. Незважаючи на всі досягнення 

сучасної науки, вчені так і не знають, чому 

людина це робить. Але є (увага!), мабуть, 

жартівлива теорія, яка повідомляє, що 

вміння видавати ці звуки закладене в наші 

організми в процесі еволюції для того, щоб у певний період доби відлякувати хижаків. 

То про які звуки йдеться? Відповіддю напишіть слово, у якому рівно вдвічі 

більше букв, ніж у його російському відповіднику. 
 

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

56-й, захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 55-й). 

Після того, як розгадаєте цей трішки незвичний кросворд (слова в ньому 

«покручені». Крім того, серед відповідей є один прикметник. Але, будь ласка, не 

шліть нам своїх проміжних відповідей!), 

порахуйте й напишіть, яка кількість слів із цих вісімнадцяти відповідей Є 

відповідями на запитання 55-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове 

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

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. 

1. (10 букв) «Чортова дюжина». 2. (10 букв) Радянський за певними параметрами так 

би мовити казковий телесеріал «... миттєвостей весни». 3. (5 букв) Чоловіче ім’я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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грузинського походження. 4. (5 букв) Таємний самовільний відхід, від’їзд. 5. (10 

букв) І танк, і судно, і «космічний човник». 6. (7 букв) Обласний центр України. 7. (9 

букв) Єлизавета англійською мовою. 8. (8 букв) Логічне протиріччя. 9. (5 букв)  

 
Місто в Житомирській області. 10. (7 букв) Багаторічна рослина родини лілієвих. 11. 

(6 букв) Роми. 12. (6 букв) Країна на Балканах. 13. (3 букви) «Темна конячка» 

рівняння. 14. (8 букв) Вулиця в Запоріжжі, а також у Києві, Любомлі, Дубно, Бродах 

... . 15. (6 букв) Легка бавовняна тканина. 16. (4 букви) Острів та держава в 

Середземномор’ї. 17. (8 букв) Основна олійна культура України. 18. (10 букв) 

Найбільше у світі безстічне озеро. 
 

30. Класична ковзанярська дистанція в метрах, яку рекордсменка світу здолала 

зі швидкістю десь 49-50 км/год. 
 

31. Він уперше був отриманий 1879 року в Німеччині. Етимологія назви цього 

офіційно двослівного, а в народі – однослівного суперпопулярного в СРСР 

довговічного та дешевого у виробництві антисептика ось така: французьке «brillant», 

яке перекладається як «блискучий», російською чомусь було перекладене буквально 

як «діамантовий», «брильянтовий». А ще одне слово його назви вказує на його 

традиційний колір. 

То напишіть його народну назву. 
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32. Зодіакальне сузір’я, у якому Сонце перебуває (для землян) найменше часу. 
 

33. І - (...) - А. Вставте замість трикрапки таке трибуквене слово, разом із яким 

утворюють чотирибуквені іменники і перша наведена літера, і остання. 
 

34. Не розслабтеся! Якщо будете хибно 

вважати, що це завдання надто легке, «для 

першачків», то прогнозуємо, що на нього мало 

хто відповість правильно. Тож: →→ 
 

35. Розв’яжіть кросман (зразки 

розгадування на сайті http://crosman-

ag.blogspot.com). 

А. Примхливе бажання, каприз (9). 

В. Найбільша річка центральної Африки (5). 

С. Металевий або дерев’яний стрижень, 

загнутий на одному кінці (3). 

(АUВUС)\ (А∩В∩С) 
 

36. Скільки років тому розпочалася перша 

розвідувальна експедиція на Еверест? 
 

37. Однослівна збірна назва мелітопольського бренду. Ось деякі її види: 

звичайна, кисла, гірка, степова, дрібнопильчата (сакура), ... . 
 

38. ☺. Візьмімо лише три сірники. Більше сірників немає, а ці не можна ламати. 

І все ж: чи зможете ви зробити з трьох – чотири? Відповідь виконайте малюнком. 
 

39. Не зважаючи на буквені частини автомобільних номерів: скільки існує таких 

чотирицифрових номерів, у яких кожна наступна цифра більша за попередню? 

Урахуйте, що, приміром, і число 0129 відповідає вимогам. 
 

40. За останні роки ми вже втретє повертаємося до засудження цієї хибної 

звички. Прикро, але «віз і понині там». Як показують спостереження, за цей час 

ніяких змін у «пофігістській» поведінці деяких чоловіків не сталося. 

Тож: для ускладнення завдання нами викинута нижня та права частини цього 

практично офіційного застереження →. Але ми все ж залишили 

той нюанс, який повинен вивести вас на правильну відповідь. 

Питання: а що робить ця «людина» неналежно? 

Залік буде досить лояльним. Приміром: або за 

калькуванням одного англійського слова-терміна, або за одним 

із кількох слів, яке є найважливішим для опису ситуації. 
 

41. ☺. Два останні слова сумної сьогоденної фрази, яку зараз наведемо, об’єднані 

та записані анаграмою. Напишіть якесь одне з цих слів. 

«Зараз настали страшні часи! Доводиться мити руки, готувати вдома їжу, 

спілкуватися зі своїми дітьми. Так можна дійти й до агиикнннтчя». 
 

http://crosman-ag.blogspot.com/
http://crosman-ag.blogspot.com/
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42. Завдяки старанням нашої видатної учасниці Ані, яка з нами вже безліч років, 

на одне з-поміж усіх запитань наших попередніх заходів «50 слів» були правильними 

аж 16 різних слів-відповідей (не числівників). 

Напишіть номер заходу, у якому це було. 
 

43. Напередодні літніх заходів «50 слів» відзначається Всесвітній день людей, 

яких називають словом, що походить від латинського 

«дарувати». Що дарують ці люди? 
 

44. Скільки в цій ґратці є відповідей до (увага!) заходу № 55 

(див. архів сайту)? 

Букви кожного слова повинні бути розташовані 

нерозривним ланцюжком, так, як в угорських кросвордах (тобто кожна буква має 

якусь спільну сторону з її сусідкою). 
 

45. Спеціальна споруда, назва якої походить від назви кілка, до якого 

прив’язують човен, а також – від використовуваної для цього мотузки. 
 

46. Виходячи зі стандартів виробництва меблів, напишіть найтемнішу з таких 

порід дерев: береза, бук, вишня, горіх, дуб, клен, сосна, ясен. 
 

47. ТАМ їх на сьогодні рівно 10. ТАМ із певних причин нові зображення перших 

чотирьох уже 5 років не друкують (та й старі не повторюють). 

Напишіть ІМ’Я (не псевдонім, а ім’я!) єдиної жінки з цієї «компанії». 
 

48. З букв В; І; І; К; Л; Ц утворіть шестибуквену назву західноукраїнської та 

польської страви, що готується з відвареного столового буряка, хрону та прянощів. 
 

49. Цей закон намагалися запровадити в різні часи в багатьох країнах, наприклад, 

у США – трішки більше як 100 років тому. Його доля сумно стандартна: через 

масовий спротив несвідомих людей, а також тому, що це – одна з найбільших статей 

прибутку держав, на жаль тверезників він зазнавав краху. Як його неофіційно 

стандартно називають у нас? 
 

50. Гляньте на тексти запитань цього 56-го заходу й завершіть такий числовий 

ряд: 10; 10; 5; 5; 10; 7; 9; 8; 5; 7; 6; 6; 3; 8; 6; 4; 8. 

 

 

 

 

 

---------------------- 
Використані запитання чи їхні ідеї таких учасників: Василь Бобрик, Аня Бойко, Вікторія 

Бондарєва, Анатолій Городнянський, Наталка Єсипова, Світлана Козаченко, Богдан 

Саражинський, Аристарх Латарцев, Оксана Пелешок та дехто ще. 

 

 


