
1 
 

Сиротенко Світлана: «Щиро вдячна за цей нестандартний, захоплюючий та 

розвиваючий конкурс, який виходить за будь-які рамки, розкриваючи нові горизонти, 

показуючи весь цей світ, та життя в цілому, в нових амплуа, сповнених несподіванок 

та цікавинок!» 

Малікова Катерина: «Як Ви викладаєте інформацію!... комічно, дотепно і по 

суті! Щось в дусі Остапа Вишні! Можна зачитуватися! "Наркотичні" завдання, 

неможливо зупинитися, і хоча деякі відповіді дуже логічні, та голову поламати 

доводиться щоб знайти ще й підтвердження фактами. Як, наприклад, зі щурами - 

вони мені ще довго снитися будуть! Ніколи не замислювалася, що вони й досі є такою 

пекучою проблемою людства. Ще раз дякую за "посіяне" не тільки в моїй голові, а й 

в головах інших учасників!» 

* (інкогніто): «Нещодавно в 6-му класі в кінці уроку я запропонував гру, де 

потрібно було відгадати слово на літеру "В". Після кількох невдалих спроб, типу 

"веселий", кажу - це ІМЕННИК. Перша піднята рука - слово "ВАЛЯ". Кажу: ні, не 

власні назви, загальні. Друга рука - "ВОВА". Я знову кажу, що це загальне слово, не 

ім'я людини. Після чергового Віті, Васі і Віталіка, я вибухнув». 

Пархоменко Галина: «Як і завжди, сиділа над питаннями до останнього дня. 

«Улюблений» час роботи – це ніч. Адже іншого вільного часу немає.  А в роботі  

гарного вчителя цей час також зайнятий. Якраз різного роду конкурсами і зайнятий. 

Не скажу, що всім у своїй роботі над питаннями задоволена. Як на мене, ІІ тур 

виявився значно важчим. Окрім того, кожного дня заглядала, щоб побачити 

таблицю результатів, а вона так і не з’явилася. За час моєї відсутності, певно, щось 

змінилося.  

Наостанок скажу,  питання, безперечно, цікаві, аж ніяк не нудні, креативні. 

Отримала багато корисної інформації, що не може не знадобитися в роботі 

вчителя. За це щиро вдячна. Натхнення вам і творчих успіхів!» 

* (інкогніто): «Завдяки Вам я останнім часом займаюсь не математикою, а 

редагую статті у Вікіпедії. Звісно перша стаття про гармонійний чотирикутник, 

друга ... у відповідях 2 туру. Зараз проходять перевірку. Я себе зараз почуваю 

цензором. Постійно бачу помилки і недоліки. І де знайти час на коригування. Але 

робимо позитивний висновок. Я таки потроху розвиваюсь». 

Оксана: «Я обманулася поверхневою легкістю питання і пропустила  абзац з 

рекомендованим варіантом оформлення відповіді, який підступно був ''схований'' у 

найпомітнішому місці - вгорі наступної сторінки. Щодо мене - це була би не я, якби 

обійшлась без якогось ''ляпу''. Колись читала, що досвідчені вишивальниці завжди не 

дошивають півхрестика чи  стібок в непомітному місці, щоб це була не остання їх 

робота, а льотчики називають останній з виконаних рейсів крайнім. І взагалі, іноді 

побачити, де промахнувся, приносить не менше задоволення, ніж знайдена вчасно 

відповідь. Особливо, коли на помилки оргкомітет вказує з гумором і дружнім 

під'юджуванням».  
 

1. 238. 

2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41. 

За 198 (без 41, але з «неправильною» одиницею) - 2,5 бала. 
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Доречно - про число одиницю. Вікторія Г. пише: «Більшість філософів стародавньої 

Греції навіть не розглядали 1 як число, тому вони навіть не розглядали чи є воно простим. 

Декілька математиків тих часів вважали, що прості числа є підмножиною непарних 

чисел, тому вони також не розглядали випадок що число 2 може бути простим. Однак, 

Евклід і більшість інших Грецьких математиків розглядали 2 як просте число. Ісламські 

математики середньовіччя здебільшого наслідували Греків і також не розглядали число 

1 як число. У середні віки і в часи Ренесансу математики почали ставитися до 1 як до 

числа, і деякі з них відносили його до першого простого числа. У середині 18-го століття 

Християн Гольдбах перелічив число 1 як просте у своєму листуванні з Леонардом 

Ейлером; однак сам Ейлер не розглядав 1 як просте. В 19-му столітті багато математиків 

досі продовжували вважати число 1 простим, а переліки простих чисел, в яких включали 

1 продовжували публікувати до 1956 р. Врешті математики дійшли згоди, що число 1 не 

повинне належати до простих чисел». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Просте_число. 
 

2. Біосферний 

заповідник 

Асканія-Нова. 

Були ще два претенденти так би мовити від 

України - це річка Дунай та річка Дніпро. 

Роман: «У 2008 році «Асканія-Нова» стала 

переможцем акції «Сім природних чудес України». 

У 2009 році цей біосферний заповідник 

представляв Україну у Всесвітньому конкурсі «New 7 Wonders of Nature». 

Галина: «Сім нови́х чуде́с приро́ди (англ. New seven wonders of nature) — сучасна 

спроба створити список семи найдивовижніших природних місць за допомогою 

всесвітнього народного голосування. Спроба організована швейцарською 

неприбутковою організацією «Корпорація Нового Відкритого Світу» (англ. New Open 

World Corporation, NOWC), після успіху в організації вибору Семи нових чудес світу, де 

розглядалися лише штучні споруди». 
Офіційний сайт з переліком "номінантів": https://nature.new7wonders.com/top77-new7wonders-of-nature/ 

https://ridna.ua/2010/09/ukrayina-sered-svitovyh-chudes/ 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Асканія-Нова_(заповідник) 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F-

%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8
%D0%BA) 

 

3. Викруткою (= шуруповертом = шурупокрутом ...). 

За викрутка 0,5. Бо - не той відмінок. 

                                                   Аня: → 
 

4. Канберра. 

Вибір Канберри у 1908 році столицею Австралії 

став компромісом через високий рівень конкуренції за 

це право між двома найбільшими містами - Сіднеєм і 

Мельбурном. Назва міста походить від слова 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Просте_число
https://www.google.com/url?q=https://nature.new7wonders.com/top77-new7wonders-of-nature/&sa=D&source=docs&ust=1634302690873000&usg=AOvVaw3dQOEBq2v89TSYUhOIgmjN
https://ridna.ua/2010/09/ukrayina-sered-svitovyh-chudes/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Асканія-Нова_(заповідник)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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«kanbarra», що на діалекті місцевого племені нгабрі означає «місце для зборів». Місту 

всього лише сто років, через це воно має не спонтанну, а повністю сплановану забудову. 

Аня: «Існують і інші приклади, коли влада не могла визначитися між двома містами, 

тому столицею ставав третій (іноді спеціально побудований):  

Вашингтон (з 1800 р.) замість Нью-Йорка і Філадельфії,  

Бразиліа (з 1960 р.) замість Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро,  

Оттава (з 1867 р.) замість Торонто і Монреаля і ін.». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Канберра 
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2015867-avstralia-kraina-navpaki.html 
 

5. Кривий Ріг. 

Аня: «Ще у квітні 1993 року в Дніпрі (тоді – Дніпропетровську) як експеримент 

запроваджували безоплатний проїзд у трамваях та тролейбусах для всіх – як жителів, так 

і гостей міста. Однак ця ініціатива протрималася лише півтора року. У грудні 1994-го 

міськрада знову зробила проїзд платним. 

А у нас, у Краматорську, з 1 вересня проїзд для школярів став безкоштовним (це 

було обіцянкою напередодні вибрів). А ось всі інші платять … 10 гривень! Причому це 

соціальний проект і ніяких грошей з бюджета до транспортників не поступає». 
https://www.radiosvoboda.org/a/kryvyy-rih-transport-bezkoshtovny/31233368.html 
https://suspilne.media/100248-bezkostovnij-proizd-dla-vsih-

ziteliv-u-krivomu-rozi-ak-ce-diatime-ta-comu-dehto-proti/ 
 

6. Змієві вали. 

Їхні залишки розташовані майже по всій 

лісостеповій та степовій території України. Дехто з 

науковців стверджує, що їхня загальна довжина 

близько 2 000 км.  

 Окремі ділянки споруди мають різні назви, 

характерні лише для конкретних місцевостей: 

Великий вал, Маленький, Чорний, Отаманський, 

Половецький, Окоп, Перейма, Турецька гребля. Іноді той самий вал на одній ділянці має 

назву Змієвого, а в іншій частині називають Трояновим (Траяновим). 

Декілька учасників: «Те, що зараз виглядає як залишки невиразних земляних 

насипів, колись було потужним та складним укріпленням — суцільні вали висотою 10-

15 метрів, шириною основи до 20 метрів, на дерев'яному каркасі, в деяких місцях у 

вигляді 5-6 паралельних земляних укріплень, з ровом глибиною до 2 - 3 метрів. 

Будівництво таких споруд вимагало величезної кількості людей та централізованого 

управління, тобто воно було можливим лише за умови існування держави, розвиненої 

цивілізації на цих територіях». 

Декілька учасників: «Назва валів пов’язана з народною легендою про 

ненажерливого Змія, який був приборканий кожум’якою на ім’я Микита або Кирило (за 

однією версією) або, за іншою, двома ковалями, яких інколи називають святими Кузьмою 

і Дем’яном (варіант — Борисом і Глібом). Герой (герої) впрягли Змія у велетенський плуг, 

яким було проорано величезну борозну — так утворився вал, що й був названий Змієвим. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Канберра
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2015867-avstralia-kraina-navpaki.html
https://www.radiosvoboda.org/a/kryvyy-rih-transport-bezkoshtovny/31233368.html
https://suspilne.media/100248-bezkostovnij-proizd-dla-vsih-ziteliv-u-krivomu-rozi-ak-ce-diatime-ta-comu-dehto-proti/
https://suspilne.media/100248-bezkostovnij-proizd-dla-vsih-ziteliv-u-krivomu-rozi-ak-ce-diatime-ta-comu-dehto-proti/
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Призначення цих споруд не викликало дискусій: оскільки вони тягнуться в 

загальному напрямку зі сходу на захід у лісостепових районах, було ясно, що це оборонні 

лінії, побудовані землеробською людністю для захисту від кочовиків. Але ця грандіозна 

захисна система лишалася загадковою, оскільки не було достовірних даних про те, хто 

саме і коли її спорудив. Довгий час дослідники обмежувалися тим, що аналізували 

історичні джерела, які згадують про вали, складали карти (головним чином, за 

літературними даними) і тільки інколи оглядали окремі ділянки валів на місцевості. 

Стан справ змінився, коли вивченням Змієвих валів наприкінці 1960-х років 

зайнявся краєзнавець Аркадій Бугай (за фахом — викладач математики). Не маючи 

майже ніякої матеріальної підтримки (за винятком допомоги своїх студентів), він 

впродовж десяти років дослідив практично усі відомі вали Середньої Наддніпрянщини і 

вперше склав зведену схему валів, яка фіксує результати їх безпосереднього огляду на 

місцевості. А. Бугай вважав, що вали побудовані давніми слов’янами задовго до 

утворення Київської Русі. Цей його попередній висновок був нібито підтверджений 

результатами радіовуглецевого аналізу вугілля від спалених колод, виявлених в тілі валів. 

Дослідження А. Бугая викликали широкий інтерес навколонаукової публіки і змусили 

зайнятися вивченням валів професійних археологів. Останні традиційно вважали Змієві 

вали пам’ятками, що є неперспективними для розкопок, і тільки прагнення перевірити 

результати цікавих, але дилетантських досліджень краєзнавця змінило позицію 

професіоналів». 
https://www.ucrainarma.org/serednovichchya/zmijevi-valy-bez-tajemnyc.html 
http://www.kardash.kiev.ua/zv.htm 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Змієві_вали 
 

7. Зебра. 

Вікторія Г.: «У кого Зебра біла з чорними смужками - оптиміст, а у кого вона чорна 

з білими смужками - песиміст. 

Це з тієї ж історії про 

склянку, яка наполовину повна 

або наполовину порожня». 

Аня: «Смугаста перешкода 

на дорогах має й сучасні 

варіанти, спрямовані на те, щоб 

водії гальмували перед нею». →  

Багато хто: «Між іншим, 

смужки зебри індивідуальні так само, як відбитки 

пальців для людини». 
https://ukr.media/auto/381398/ 
https://zkan.com.ua/tvarini/zebra-ce-bilij-kin-z-chornimi-

smuzhkami-abo.html 
https://probapera.org/publication/13/12839/a-zebra-zh.html 
 

8. Білий. 

За деякими джерелами інформації - біля 

40±3%. Чорний - біля 17±3%. Сріблястий - десь 13±3%. 

😊 

https://www.ucrainarma.org/serednovichchya/zmijevi-valy-bez-tajemnyc.html
http://www.kardash.kiev.ua/zv.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/Змієві_вали
https://ukr.media/auto/381398/
https://zkan.com.ua/tvarini/zebra-ce-bilij-kin-z-chornimi-smuzhkami-abo.html
https://zkan.com.ua/tvarini/zebra-ce-bilij-kin-z-chornimi-smuzhkami-abo.html
https://probapera.org/publication/13/12839/a-zebra-zh.html


5 
 

Багато хто: «У країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону у білий колір фарбують 

48% автомобілів, у Латинській Америці – 39%, у Північній Америці – 29%, а в Європі, 

Африці та на Близькому Сході – 28%». 
https://auto.24tv.ua/tag/avtobiznes_tag70 

https://autoreview.ru/news/samye-populyarnye-cveta-avtomobiley-statistika-2020-goda# 
 

9. 3. 

Відрахувати 30. Інші становитимуть саме 70 штук. 
 

10. Руслан. 

Руслан Борисович Горобець. 

Руслан мав абсолютний музичний слух. Він розказував: «Батько мене якось катав в 

колясці і наспівував фальцетом. І я повторював за ним. Причому повторював точно: нота 

в ноту! Папа, звичайно, був шокований. Бере коляску і їде до свого співучня. І ось тато 

удвох із ним почали мені наспівувати різні мелодії, а я за ними повторював. У вісім 

місяців! Вони обидва були в захваті. Особливо, коли я не взяв правильно одну нотку і 

тато мене поправив, заспівав вище, а я в точності повторив за ним. Мені потім мама 

розповідала про цей випадок».  

Зі згадок його друзів, колег: «Незважаючи на те що Руслан був, можна сказати, 

всесоюзної знаменитістю, він ніколи не користувався своєю славою. За покупками, як і 

всі ми, ходив в звичайні магазини, стояв в чергах. Та й до нас, старих музикантам, на 

репетиції не забував приходити. Прийде, посидить з нами в гаражі, де ми репетируємо, 

згадає молодість, засумує ... Іноді і сам сідав за клавішну установку пограти що-небудь. 

Що цікаво, на наших рідкісних спільних репетиціях, коли приїжджав в Боярку з Москви 

вже знаменитим композитором, він ніколи не грав своїх хітів. Взагалі, завжди навіть 

трохи соромився своєї популярності ... 

... Наприклад, «Аеропорт» виконував Барикін, на диску було написано, що це він є 

автором пісні. А написав же її Руслан. Але сперечатися з Сашею не став. Виправдовував 

співака ... 

... Я хотів влаштувати його в обласну лікарню, але нам відмовили. Мовляв, 

громадянину іншої країни там лікуватися не можна ... 

... А коли його не стало, на похорон у Боярку ніхто зі знаменитостей не приїхав. 

Алла Борисівна була в Ізраїлі на відпочинку. Надіслала співчуття. Може, вони ще 

приїдуть, коли в нашій країні налагодиться ситуація. До речі, зараз ми збираємо підписи, 

щоб одну з вулиць Боярки перейменувати на вулицю Руслана Горобця». 

Аня: «А ось в українській версії Вікіпедії взагалі немає статті про нього». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горобец,_Руслан_Борисович 
 

11. Google. 

Пошукова система. 

https://pingvin.pro/gadgets/article-gadget/google-istoriya-rozvytku-korporatsiyi.html 

https://kvakusha.ru/uk/istoriya-logotipov-google-chto-oznachaet-logotip-google-prazdnichnyi.html 
https://lpgenerator.ru/blog/2019/07/11/sekretnaya-istoriya-logotipa-google/ 

https://www.radiosvoboda.org/a/29510432.html 
 

12. Міст. 

https://auto.24tv.ua/tag/avtobiznes_tag70
https://autoreview.ru/news/samye-populyarnye-cveta-avtomobiley-statistika-2020-goda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горобец,_Руслан_Борисович
https://pingvin.pro/gadgets/article-gadget/google-istoriya-rozvytku-korporatsiyi.html
https://kvakusha.ru/uk/istoriya-logotipov-google-chto-oznachaet-logotip-google-prazdnichnyi.html
https://lpgenerator.ru/blog/2019/07/11/sekretnaya-istoriya-logotipa-google/
https://www.radiosvoboda.org/a/29510432.html
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 Роман: «А наведене слово-підказка ЛМБЕЛІ за найпростішим шифром Цезаря, тобто з ключем 1, 

при якому зміщення літер в абетці відбувається на одну літеру, розшифровується так: Л = К, М = Л, Б = 

А, Е = Д, Л = К, І = И (КЛАДКИ – це перші види МОСТІВ)». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035684-ukravtodor-planue-vidremontuvati-1385-mostiv-

za-5-rokiv.html 
https://biz.nv.ua/ukr/markets/mosti-v-ukrajinu-skilki-potribno-vidremontuvati-novini-ukrajini-

50089287.html?utm_content=set_lang 
 

13. Вітчизна. 

в І Т  чи  з Н А 
 

14. вар. 

Відповіді, не очікувані оргкомітетом: 

сир. 

Сирвар - місто в Індії. 

ата. 

Ата - богиня в древньогрецькій міфології. 

Роман: “Іменник буката зафіксований у словнику української мови Бориса 

Грінченка. Звісно, в сучасній українській мові це вже застаріле слово, яке належить до 

пасивної лексики, проте такий іменник існує і означає «шматок». 

Буката, -ти, ж. = букат. Въ томъ же значеніи и Ум. букатка. Прийде нам сі без букатки 

хліба пропадати. (Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : 

в 4-х т. — К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. Том 1, ст. 108). 
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/3673-bukata.html 

Також буката – це місцева рада в північному окрузі Ізраїля, тобто адміністративна 

одиниця в Ізраїлі, схожа з містом за устроєм та укладом життя, яка поки не досягла 

мінімальної кількості жителів та інших вимог для отримання статусу міста. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буката_(местный_совет) 

Атавар – іменник на позначення прізвища, наприклад письменник Майкл Атавар 

(Michael Atavar), автор книги «Креативність. Використовуй нестандартні рішення кожен 

день». 

ала. 

Ала - римська армія. Герой комп’ютерних ігор Букала та ігри фірми Алавар. 

За дві відповіді - 1,3. 

За три відповіді - 1,5. 
 

15. Друга. 

Цікаве явище омонімії, коли збігаються дві форми: друга (числівник) – друга 

(іменник у родовому відмінку). 
 

16. Немиті. 

За брудні - 0,8 (бали чотирьох членів оргкомітету: (1 + 1 + 0,5 + 0) :3 = 0,8). 
 

17. Афганістан. 

Дехто (з додатковими 0,3 за уточнення про скасування гімну): «Даний гімн був 

прийнятий в травні 2006 року Лойя-джиргою і скасований в серпні 2021 року після 

захоплення більшої частини країни талібами».  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035684-ukravtodor-planue-vidremontuvati-1385-mostiv-za-5-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3035684-ukravtodor-planue-vidremontuvati-1385-mostiv-za-5-rokiv.html
https://biz.nv.ua/ukr/markets/mosti-v-ukrajinu-skilki-potribno-vidremontuvati-novini-ukrajini-50089287.html?utm_content=set_lang
https://biz.nv.ua/ukr/markets/mosti-v-ukrajinu-skilki-potribno-vidremontuvati-novini-ukrajini-50089287.html?utm_content=set_lang
http://hrinchenko.com/slovar/znachenie-slova/3673-bukata.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Буката_(местный_совет)
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Гімн Афганістану повинен був виконуватися на мові пушту і містити арабське 

прославляння бога. Автор тексту Абдул Барі Джахане виконав всі ці вимоги, хоча і не 

був згоден з тим, що слова «Аллах Акбар» доречно вимовляти під музику. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гімн_Афганістану 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Афганістан 
https://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_iu/nauk_robota/2017_03_10_%20%20_.pdf 
https://www.wikiwand.com/ru 
https://mgimo.ru/upload/iblock/891/891ca817af5196cc95fada903aa5e910.pdf 
 

18. Алло. 

Ало. 

Наталка: «Ало. У словнику В. Даля саме з однією літерою Л!» 

Багато хто: «Точніше слово "ahoy" («Ехой!"). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алло 

http://news.flarus.ru/?topic=9211;  

https://englishprime.ua/top-15-mnogoznachnyh-slov-v-anglijskom-yazyke/ 

https://slovardalja.net/word.php?wordid=236;  

https://kartaslov.ru/ 

http://www.endic.ru/dal/Alo-232.html 

https://dslov.ru/dict/dal/1/d233.htm 
 

19. За set - 1. 

(58 значень як іменник, 126 як дієслово, 10 як прикметник). 

За run - 1.  

За дві ці відповіді - 1,5. 

Віка Б.: «В різних джерелах – різна інформація. 

 https://magazine.skyeng.ru/english-a-lot-of-definitions/ 

run – 645 значень 

set – 430 значень 

run: Це слово використовують буквально для будь-яких дій: a computer runs a 

program (комп'ютер запускає програму), a car runs on gas (машина їде на газу), a 

candidate runs for office (кандидат балотується на посаду) і так далі. З кожним днем 

цих значень стає все більше і більше. 

set: До початку минулого століття слово set мало приблизно стільки ж значень, 

скільки і run, але чомусь з часом run стало набувати нових конотації, а set - ні. Проте, 

у нього 430 різних визначень. Так називають і настройки, і знімальний майданчик, і 

навіть набори суші. 

https://englishprime.ua/top-15-mnogoznachnyh-slov-v-anglijskom-yazyke/ 

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, англійське слово з найбільшою кількістю 

значень - set. 

Наступне джерело знову перевагу віддає слову run. 

Дієслово set, яке довгий час трималося в лідерах, просто не розвивалося в 20-м і 

21-м століттях, як це робив run. З початком комп'ютерної ери нові значення дієслова 

run почали з'являтися з геометричною прогресією, 

https://grade.ua/news/slozhnejshee-anglijskoe-slovo/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гімн_Афганістану
https://uk.wikipedia.org/wiki/Афганістан
https://iff.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/kaf_iu/nauk_robota/2017_03_10_%20%20_.pdf
https://www.wikiwand.com/ru
https://mgimo.ru/upload/iblock/891/891ca817af5196cc95fada903aa5e910.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алло
https://kartaslov.ru/
http://www.endic.ru/dal/Alo-232.html
https://dslov.ru/dict/dal/1/d233.htm
https://magazine.skyeng.ru/english-a-lot-of-definitions/
https://englishprime.ua/top-15-mnogoznachnyh-slov-v-anglijskom-yazyke/
https://grade.ua/news/slozhnejshee-anglijskoe-slovo/
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А ось ще одне джерело, з якого можна зрозуміти, чому так сталося. До речі, 

англійська Вікіпедія дає приблизно те саме. 

https://habr.com/ru/company/englishdom/blog/560444/ 

Саймон Вінчестер, американський письменник, лінгвіст і дослідник, у 2011 році 

провів масштабне дослідження слова run і його значень для Oxford English Dictionary 

(Оксфордський словник англійської мови). 

Результати вийшли вражаючими - виявилося, що слово має 645 значень. Це 

настільки багато, що укладачі навіть не стали включати у видання абсолютно все 

дефініції, залишивши тільки 200 з них. Але навіть в такому вигляді пояснення одного 

цього слова зайняло повних 32 сторінки словника. Так що на сьогодні це 

неперевершений лідер. 

Слово set було абсолютним лідером з самого першого видання OED в 1928 році.  

Спочатку лінгвісти приписали слова «set» трохи більше 200 значень. Але з часом 

значень ставало більше. В останньому виданні Oxford English Dictionary було вже 430 

значень. 

Але офіційно титул у set ще не відібрали. Наступне видання OED, де буде 

максимально докладно розписані значення run, вийде тільки в 2037 році, а до цього 

set все ще залишається словом з найбільшою кількістю значень в англійській. Про це 

навіть є запис в Книзі рекордів Гіннесса. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що ОФІЦІЙНО set має найбільшу кількість 

значень. На його користь говорить і  шифрування, яке наводиться у запитанні. Саме 

set  має 58 значень як іменник, 126 як дієслово, 10 як прийменник. А от фактичним 

лідером безперечно є run». 
https://english.stackexchange.com/questions/42480/words-with-most-meanings 
https://www.thesprucecrafts.com/which-word-has-the-most-definitions-4077796 
https://www.nytimes.com/2011/05/29/opinion/29winchester.html 
https://helendoron.ua/facts-about-english/ 

 

20. Вінничини. → 

Вінницької області. 
 

← 21. Лебедине озеро. 
https://vse-

shutochki.ru/anekdot/27562 
 

22. Богословскій (-ський). 

Руслан. 

Багато музичних жанрів в СРСР не 

заохочувалися, особливо в кінці 1940-х і в 1950-х роках. Джаз і рок-н-рол вважалися 

музикою ворогів, шансон емігрантів - піснями зрадників. Однак радянські люди вміло 

обходили заборони. У 1946 році двоє підприємливих любителів музики з Ленінграда, 

Руслан Богословський і Борис Тайгін, навіть відкрили підпільну студію звукозапису під 

негласним назвою «Золота собака», де створювали пластинки на саморобному, але 

якісному апараті, деталі для якого купували на товкучці. Для самих пластинок вони 

знайшли ще більш несподіваний матеріал: списані рентгенівські знімки ... Результат був 

вражаючим: знімок зламаних ребер «звучав» голосом Леоніда Утьосова, який виконував 

https://habr.com/ru/company/englishdom/blog/560444/
https://english.stackexchange.com/questions/42480/words-with-most-meanings
https://www.thesprucecrafts.com/which-word-has-the-most-definitions-4077796
https://www.nytimes.com/2011/05/29/opinion/29winchester.html
https://helendoron.ua/facts-about-english/
https://vse-shutochki.ru/anekdot/27562
https://vse-shutochki.ru/anekdot/27562
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«Мурку», а зловісне зображення черепа таїло «Очі чорні», заспівані неповторним Луїсом 

Армстронгом. «Музика на ребрах» проіснувала до 1960-х років, потім прийшла ера 

котушкові магнітофонів. Весь цей час влада теж не дрімали: Богословського тричі 

відправляли за грати. 

https://nat-geo.ru/fact/muzyka-na-rebrakh/ 

На рентгенівські знімки записували музику заборонених в Союзі виконавців. Або ж 

виконавців, пластинки яких коштували надзвичайних грошей - мало хто міг дозволити 

собі купити вініл вартістю в зарплату інженера. А завдяки «кістках» рок-н-рол, бугі-вугі, 

авторську, емігрантську і циганську музику можна було придбати за один-півтора рубля. 

Втім, для студентів - основної аудиторії фарцовщиків - і такі гроші були досить 

відчутними.  

Меломани отримували тонку пластинку з однією піснею тривалістю не більше 

трьох з половиною хвилин. Якість у «кісток» часто 

було огидною: шуми заглушали музику. А часом 

замість довгоочікуваної композиції з програвача 

долинали образи на адресу бажаючих послухати 

зарубіжних співаків. Проте такі записи розходилися 

дуже швидко. Завдяки їм радянська молодь хоча б мала уявлення про «іншу» музику.  
https://russian.rt.com/nopolitics/article/420267-muzyka-na-kostyah-ryobrah 

В кінці 1946 року на Невському проспекті, в будинку №75 артіллю «Інкоопрабіс» 

була створена студія «Звукозапис». Творцем студії був талановитий інженер Станіслав 

Філон, який привіз з Польщі німецький апарат звукозапису фірми «Телефункен». На 

цьому апараті передбачалося механічним способом вирізати на напівм'яких дисках з 

деціліта звукові борозенки, тобто фактично створювати грамофонні платівки ... .  

Роман: «Руслан Богословський винайшов саморобний апарат для звукозапису і 

разом з друзями відкрив підпільнуі студію звукозапису «Золота собака». 

Уважно вивчивши в студії Філона принцип роботи апарата і зробивши низку 

необхідних вимірювань, Руслан зробив робочі креслення, після чого знайшов токаря-

універсала, який взявся за виготовлення  необхідних  деталей.  
https://perfume007.livejournal.com/159824.html 
https://blatata.com/articles/19-podpolnyi-vinil-ruslana-bogoslovskogo.html;  
https://zen.yandex.ru ›   http://oldstars.narod.ru/rib.html 
http://amnesia.pavelbers.com/Alboms%2060%20new%20151.htm 
https://jak.bono.odessa.ua/articles/rozkvit-i-krah-pidpilnoi-studii-zapisu.php 
 

23. S.T.-1. 

S.T.1. 

ST1. 

Є різні варіанти написання. 

Аня: «Це означало, що його курирував агент у Стокгольмі». 

Розвідник Рейлі (Яків Розенблюм). Вважається королем шпигунства XX століття. 

Роман: «Його біографія настільки заплутана, суперечлива, невідома, що жодних 

фактів наводити не будемо, бо ж незрозуміло, де закінчується правда і починається 

вигадка, зумовлена поглядами на життя, професійною діяльністю, способом життя цієї 

людини». 

https://nat-geo.ru/fact/muzyka-na-rebrakh/
https://russian.rt.com/nopolitics/article/420267-muzyka-na-kostyah-ryobrah
https://perfume007.livejournal.com/159824.html
http://oldstars.narod.ru/rib.html
http://amnesia.pavelbers.com/Alboms%2060%20new%20151.htm
https://jak.bono.odessa.ua/articles/rozkvit-i-krah-pidpilnoi-studii-zapisu.php
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https://www.kommersant.ru/doc/2287913 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейли,_Сидней 
https://rus.team/people/sidnej-rejli-solomon-rozenblyum 

Цікава (хоча і хибна) версія Валентини: «007. Уілфред Дандердейл, більш відомий 

як “Біффі”.Народився в Одесі, вчився у Миколаївській гімназії. 
https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/vilfred-danderdeyl-dzheyms-bond-yakiy-viris-v-odesi-yak-karera-proobrazu-agenta-
007-pochalasya-v-perlini-bilya-morya-202105251324374». 

 

24. 12. Бо: 

1. Менспрединг. 2. Вишня. 3. Глузування. 4. Цвіклі. 5. Кров. 6. Хмельниччина. 6. 

Хропіння. 7. До. 8. Зеленка. 9. Лариса. 10. Чхання. 11. Рис. 

Роман: «У формулюванні питання №6 доречніше було б зазначити, що йдеться про 

регіон України, а не про область, бо назва області – 

Хмельницька (11 букв), а зашифровано слово 

«Хмельниччина» (12 букв)». 

Аня: «Найбільше озеро з назвою Святе не у 

Хмельницькій, а у Чернігівській області. І у 

Волинській області також більше». 
 

25. Вірменія. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Вірменії 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Армении 
 

26. Слово-рекордсмен - героїніст. 16,5. 
 

27. Мюллер. Цікаво, що найпоширеніше українське Мельник перекладається на 

німецьку саме так: Мюллер. 

Шмідт - символічні 0,4. Шнайдер - символічні 0,2. Надто не впливові джерела 

інформації, де таке вказане. 

Василь: «... Трохи менш поширені німецькі прізвища, що говорять про професійної 

приналежності першого їхнього власника, можна сказати, родоначальника. Зате 

різноманітність у цієї групи набагато ширше. Найвідоміша в ній прізвище - Мюллер, 

вона означає в перекладі «мірошник». Англійська аналог - Міллер, а в Росії або на 

Україні це Мельник, Мельников або Мельниченко. 

Знаменитий композитор Ріхард Вагнер міг припускати, що хтось із його предків 

займався вантажними перевезеннями на власній підводі, пращур казкаря Гофмана 

володів власним господарським двором, а прадід піаніста Ріхтера був суддею. Шнайдер 

і шредер колись кравцював, а Зінгер любили співати. Є й інші цікаві німецькі чоловічі 

прізвища. Список продовжують Фішер (рибалка), Беккер (пекар), Бауер (селянин), Вебер 

(ткач), Циммерман (тесля), Шмідт (коваль) і багато інших». 
https://www.greelane.com/ru/%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80

%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/schneider-last-name-meaning-and-origin-
1422619/ 

http://mapme.club/poradi/6572-najcikavishe-pro-nimechchinu.html 
https://ukr.agromassidayu.com/nemeckie-familii-znachenie-i-proishozhdenie-muzhskie-i-zhenskie-nemeckie-

familii-a-401374 

https://www.kommersant.ru/doc/2287913
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейли,_Сидней
https://rus.team/people/sidnej-rejli-solomon-rozenblyum
https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/vilfred-danderdeyl-dzheyms-bond-yakiy-viris-v-odesi-yak-karera-proobrazu-agenta-007-pochalasya-v-perlini-bilya-morya-202105251324374
https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/vilfred-danderdeyl-dzheyms-bond-yakiy-viris-v-odesi-yak-karera-proobrazu-agenta-007-pochalasya-v-perlini-bilya-morya-202105251324374
https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Вірменії
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Армении
http://mapme.club/poradi/6572-najcikavishe-pro-nimechchinu.html
https://ukr.agromassidayu.com/nemeckie-familii-znachenie-i-proishozhdenie-muzhskie-i-zhenskie-nemeckie-familii-a-401374
https://ukr.agromassidayu.com/nemeckie-familii-znachenie-i-proishozhdenie-muzhskie-i-zhenskie-nemeckie-familii-a-401374
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28. Комп’ютер.  

Роман та ще дехто: «Традиція конкурсу «Людини року» була започаткована у 1927 

році, коли редактори журналу «Тайм» розмірковували над тим, що помістити на 

обкладинку під час періоду відсутності цікавих новин. Ідея започаткувати конкурс також 

була спробою виправити попередній прикрий прорахунок редакторів, коли вони 

відмовилися помістити на обкладинці зображення Чарльза Ліндберга після його 

перельоту через Атлантику, за що журнал піддавали різкій критиці. На думку редакторів 

журналу, призначення «Людиною року» не є винагородою, а лише відзначенням 

позитивного чи негативного впливу особистостей на історію людства». 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_

%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(Time) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Людина_року_(Time) 

https://uain.press/articles/time-2018-981818 
 

29. Перерва. 

Кінець уроків - не зараховувалося.  
 

30. Маф(-т)усаїл. 

Метушлах. 
Біблія стверджує (на думку атеїстів - фантазує), що він помер у віці 969 років. 
Василь: «А де живуть справжні довгожителі, то див.:  
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-tra-40876128». 
 

31. Туалет. 

Сечовипускання. 

...... 
Декілька учасників, зокрема Вікторія Г. та Оксана: «Історія туалету для астронавтів 

бере початок 5 травня 1961 році. NASA готується запустити людину у космос – ракета на 

стартовому столі, очі телеглядачів прикуті до телеекранів, всередині капсули корабля 

Freedom 7 перебуває астронавт Алан Шепард. У той час, як всіх цікавить про що ж думає 

Шепард у цю історичну мить, сам Алан не може думати ні про що інше, окрім нестерпного 

бажання спорожнити сечовий міхур. 

Вся складність ситуації, у якій перебуває американський астронавт у тому, що політ 

був розрахований на 15 хвилин, відтак можливості сходити в туалет не передбачалося. 

Однак через додаткові перевірки та погодні умови старт постійно відкладався і все 

затягнулося. Перед командою постала позаштатна 

проблема, яку потрібно було вирішувати негайно. Врешті 

фахівці прийняли ризиковане рішення та скомандували 

Шепарду сходити прямо у скафандр. 

Варто зазначити, що це могло стати причиною відмови 

датчиків телеметрії, проблем з системою терморегуляції 

скафандра, а в найгіршому випадку – короткого замикання. 

Альтернативою було лише скасування польоту. Однак, враховуючи публічність запуску, 

фахівці NASA все ж вирішили ризикнути і все обійшлося. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(Time)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(Time)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Людина_року_(Time)
https://uain.press/articles/time-2018-981818
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-tra-40876128
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Другий американський астронавт – Гас Гріссом – до таких проблем вже був готовий. 

На нього одягнули двошарове трико складене з прокладок (дорослих підгузків тоді ще не 

винайшли), щоб сеча містилася між шарами. 

Таке вирішення проблеми можна назвати швидше невдалим, і вже до першого 

орбітального польоту Джона Гленна NASA підготувалося серйозніше. 

З цим потрібно щось робити 

У NASA зрозуміли, що потрібно ретельніше подумати над тим, як астронавти будуть 

ходити в туалет у космосі, проте рішення агентству далося дуже непросто. 

Протягом наступних років фахівці з NASA пропонували безліч способів вирішення 

проблеми. Першим більш-менш зручним способом помочитися на орбіті став сечоприймач 

(UCD - Urine Collection Device) виготовлений з презерватива, трубки та ємності для сечі. 

Однак такий спосіб сходити в туалет був придатним лише для коротких польотів у 

космос. Політ кораблів "Джеміні" займав до двох тижнів, і тут вже одним UCD було не 

обійтися. 

Взагалі сам, UCD нікуди не подівся, його використовували на кораблях "Джеміні", 

"Аполлон" і "Спейс Шаттл" на старті. Астронавти-чоловіки проходили процедуру підбору 

презерватива до UCD і могли вибирати, стартувати з UCD або памперсом. Однак вже на 

орбіті треба було використовувати якийсь довготриваліший туалет. 

Початкова конструкція вимагала, щоб астронавт мочився в сечоприймач одночасно 

створюючи тягу вручну розтягуючи приймальний пристрій. 

Ідея виявилася м'яко кажучи провальною. По-перше, тягнути забезпечувати тягу 

самостійно було практично неможливо, потрібна була допомога другого астронавта. По-

друге, система часто викидала сечу замість всмоктування – одного необережного руху було 

достатньо для створення надлишкового тиску, а не розрідження. 

Починаючи з "Джеміні-V" систему змінили – сечоприймач зробили припасованим і 

його потрібно було одягати як презерватив. В шланг додали зворотний клапан, що захищав 

від викидів сечі, а приймальний пристрій замінили на просту м'яку ємність. 

На відміну від американців, радянський перший космічний політ в плані туалету був 

більш  продуманий і навіть Гагарін у свій політ тривалістю 108 хв відправився з повністю 

скомплектованим туалетом, який хай і не ідеально , але вирішував '’малі’’ і '’великі’’ 

проблеми, відводячи по спеціальних шлангах відходи за принципом пилососа і фіксуючи їх 

в спеціальних збірниках і пакетах.  

Ця конструкція виявилася настільки вдалою, що протягом половини століття суттєвих 

змін не зазнала. Вдосконалення переважно йшли по шляху пристосування під анатомічні 

особливості чоловічого і жіночого організмів, вдосконалення системи обробки і утилізації 

відходів, але принцип дії по типу пилососа залишився. Звичайно ж, секрет надзвичайно 

потрібної конструкції тримали у великому секреті. 

Американські конструктори більше десяти років працювали в напрямі створення і 

вдосконалення знімних і замінних збірників для рідких і твердих відходів життєдіяльності, 

досягши в цій справі певних успіхів, хоч і не без прикрих невдач, але   радянського рівня 

туалетного комфорту досягли лише у сімдесятих роках на станції '’Скайлеб’’, застосувавши, 

нарешті, вентилятори, в системі асенізації». 
https://monk.com.ua/2008/12/22/kak-rabotaet-kosmicheskij-tualet/ 

https://tech.24tv.ua/yak-pratsyuye-tualet-mks-istoriyakosmichnogo-novini-tehnologiy_n1372425 

https://habr.com/ru/post/377261/ 

https://monk.com.ua/2008/12/22/kak-rabotaet-kosmicheskij-tualet/
https://tech.24tv.ua/yak-pratsyuye-tualet-mks-istoriyakosmichnogo-novini-tehnologiy_n1372425
https://habr.com/ru/post/377261/
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https://www.popmech.ru/technologies/5465-kogda-nevesomost-v-tyagost-o-chem-molchat-

kosmonavty/  
 

32. г). 

е) (якщо є обґрунтовані професійні пояснення). 

Зміст поняття «дохід» не є однозначним. Часто цим поняттям позначають загальну 

виручку чи суму грошових надходжень підприємства або окремої особи. 

У сфері підприємницької діяльності визнано, що дохід - це виручка від 

підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних витрат. Таким 

чином у доході зарплата розглядається як його елемент, а не різновид витрат. 

Працівники підприємства, які є його власниками, розглядають свою зарплату як 

дохід підприємства, а зарплату найманих працівників як елемент витрат. 

Дохід - це загальна сума коштів, яка поступає вам за певний період. 

Дохід завжди або дорівнює виручці або більше її. 

Виручка (це те саме, що й оборот, товарообіг) — це всі гроші, які ви отримали від 

ведення господарської діяльності 

Після того як віднімете з виручки всі витрати й додасте інші доходи, у вас вийде 

чистий прибуток або збиток. 

Виручка — основна складова доходу, але не єдина.  

Прибуток — це позитивний фінансовий результат діяльності бізнесу або частина 

доходу, яка залишається після вирахування з нього всіх витрат. 

Прибуток — це не дохід. Прибуток завжди суттєво менший за дохід, його може і 

зовсім не бути. 

Прибуток = доходи − втрати. 

Галина: «https://journal.ostapp.com.ua/uk/articles/post/dohod-vyrucka-pribyl. Хай йому грець! 

Все, що зрозуміла, це: виручка - основна складова доходу, але не єдина (тобто виручка 

– це частина, а не загальне поняття)». 
 

33. Одеса. 

Катакомби. 

Дехто, зокрема Оксана: «Переважно на 95-97% одеські катакомби є підземними 

каменоломнями, в яких видобували будівельне каміння — вапняк, що використовували 

для спорудження міста. Окрім того, в систему катакомб входять порожнини природного 

походження — карстові печери, геологорозвідувальні та будівельні шурфи, підвали, 

бункери, дренажні тунелі, зливові колектори та інші підземні порожнини.. 

Глибина каменоломень — від 4 до 30-35 м. Частина каменоломень — одноярусні 

виробки, хоча є й 2- і 3-ярусні. Перепади висот між ярусами — до 2,2 м. Габарити 

виробок сильно варіюються, в середньому вони становлять 1,8 м у висоту і 3,5 м в 

ширину. Найвищі — зал «Сергія Березового» і галерея «Пасаж» — мають висоту до 5 м. 

Найбільша ширина виробок становить 5,2 м. Але багато ходів у результаті обвалів та 

осипів перетворилися в лази висотою 25-30 см і шириною 50-70 см. 

З 1963 карстова печера Заповідна та прилеглі до неї давні гірничі виробки в товщі 

вапняків охороняються як геологічна пам’ятка природи республіканського значення. 

Сьогодні вже ніхто й не пам’ятає, чому звичайні каменоломні стали називати 

катакомбами, адже катакомби – назва підземних печер в яких християнські громади в ІІ-

https://www.popmech.ru/technologies/5465-kogda-nevesomost-v-tyagost-o-chem-molchat-kosmonavty/
https://www.popmech.ru/technologies/5465-kogda-nevesomost-v-tyagost-o-chem-molchat-kosmonavty/
https://journal.ostapp.com.ua/uk/articles/post/dohod-vyrucka-pribyl


14 
 

ІІІст. рятувалися від свавілля влади.  Одеські катакомби ніякого відношення до тих печер 

не мають». 

Василь повчально: «Проходячи вперше практику в Одеському дитячому таборі ще 

в 90-х, одного разу директор відправив наш загін на екскурсію в Музей героїчної оборони 

Одеси 411-ї берегової батареї. А двом іншим вихователям дав відгул. Шикарний парк, 

військова техніка просто неба. Хлопці та дівчата могли залізти на танк, на катер та навіть 

на підводний човен. Так-так, в ті часи ніхто не вважав, що ходити по човну без огорожі 

на висоті 5-6  метрів є чимось небезпечним. Навіть канат прив’язали.  

Але ніхто не очікував того, що декілька хлопців знайдуть вхід в катакомби, що 

знаходились на території музею. 

Коли мені повідомили, що діти пішли в катакомби, жах ні на секунду не покидав 

мене. Один вихователь, 45 учнів, величезна територія. Спочатку зібрав решту, щоб 

з’ясувати «хто-де». Відсутні семеро. Коли ми знайшли той вхід, я зміг протиснутися 

скрізь решітки. Та з запальничкою пішов на голоси, які вже волали про допомогу.  

 Тепер уявіть ці коридори без світла, і дітей які сидять на землі. Вогонь  від 

запальнички освітлював не більш ніж на метр. Навкруги повно сміття та арматури. Стіни 

закопчені та поглинають і зовсім не відбивають світло. Я почав збирати дітей, як в 

комп’ютерній грі «змійка». Але той, хто завів дітей у підвали, ховаючись, сказав що хоче 

вийти на іншому боці парку, бо минулої зміни вони таке вже робили. Ми навіть не 

розуміли, де він знаходиться. Разом з нами в кімнаті чи за стіною. Через секунду 

відбулось таке, що снилось мені багато років (а після цієї згадки мабуть знову). Уявіть як 

летить великий камінь та вдаряється об стіни криниці. Бах-бах-бах-БАХ. І тиша. Ні 

криків, ні стогону, ні чого.  

За 10 хвилин ми були на поверхні. Допомоги від працівників, чи то ліхтарик, чи 

мотузку, отримати не вдалося. Перше що прийшло на думку, викликати пожежників. Але 

чекати не міг. Тому взяв запальнички і пішов знову в катакомби. І почув стогін, а потім 

чіткі вказівки куди треба йти. Хлопець, його звали Євген, вже самостійно намагався 

вибрався з ями. Як вийшли на поверхню не пам’ятаю. Довго ніс його на руках до воріт, 

де чекала швидка.  

Син директора табору - хірург, тому операцію на ногах Євгену зробили дуже 

швидко і якісно. В кінці зміни вже танцював з усіма дівчатами.  

Ось такі асоціації зі словом «катакомби». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Одеські_катакомби 

http://resource.history.org.ua/cgi-
bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S2
1CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Odeski_katakomby  

 https://we.org.ua/malovnychi-kutochky-ukrayiny/odeska-oblast/tayemnytsi-odeskyh-katakomb/  
https://uk.wikipedia.org/wiki/Катакомби. 

Галина: «Катакомби Парижу — мережа підземних тунелів та печер штучного 

походження під Парижем. Загальна протяжність за різними даними — від 187 до 300 

кілометрів. З кінця XVIII століття катакомби слугують місцем поховання, тут 

покояться останки майже шести мільйонів чоловік. 

Катако́мби Рима (італ. Catacombe di Roma, лат. Catacumbae Romanae) — мережа 

античних підземних ходів, загальною довжиною 150–170 кілометрів, де було 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Odeski_katakomby
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Odeski_katakomby
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Odeski_katakomby
https://we.org.ua/malovnychi-kutochky-ukrayiny/odeska-oblast/tayemnytsi-odeskyh-katakomb/
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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зроблено близько 750 000 поховань у період раннього християнства. Більшість з них 

розташована вздовж Аппієвої дороги біля Рима. Характерними для вирубаних у туфі 

катакомбів є висічені в стінах прямокутні ніші (лат. loculi) різної величини, 

призначені для одного, двох, або декількох померлих. Нині майже усі ніші катакомб 

відкриті та порожні, проте збереглися й закриті, наприклад, у катакомбах Панфіла». 
 

34. Тустань. 

Оксана: «Існує припущення, що 

слово тин («огорожа, паркан; стіна») 

запозичене з давньослов’янської мови, в 

якій праслов’янське tynъ пов’язане з tyti 

«густо рости» і первісно означало «густі 

зарості».Назва може бути утворена від 

tyti «густо рости» і стан (латинського 

«status»; в сучасній англійській мові — 

«statе»)». 

Галина: «Тустань – «чи велетнів се, 

чи розбійників дім». Так написав в свій 

час Іван Франко про наскельну давньоруську фортецю-град на фантастичних 

Урицьких скелях, яка  увійшла до літопису в якості важливого оборонного та митного 

пункту Київської Русі, а згодом й Галицько-Волинського князівства». 
 

35. Лексикон. 
 

36. 15-15,5 - 3 бала. 

За 14,5 - 2,5 бала. 

За 14 - 2 бала. 

За 13 - 13,5 - 1 бал. 

В залежності, чи рахував учасник “Мао” як 0,5 від “мам” та ”вар” як 0,5 від “кар”. 

Бо:  Горизонталь. 4. Кров.  6. Мед.  7. Тюлька.   9. Нуга.  10. Лариса.  11. Дог.  12. Тріумф. 

14. Туз.  15. Оливка.  17.  Шаль. 

Вертикаль. 1. Нуль.  2. Рукавиці.  ②. Мао.  3. Сімнадцять.  5. Вау.  8. Лель.  9. 

Насмішки. 13. Рак. 16. Вар.   

Чайнворд. ①.  Паліндром. ②. Менспрединг.  ③. Глузування.  ④. Яр.   ⑤. 

Рис.  ⑥.  Скорпіон.  ⑦. Ноцебо.   ⑧.  Остап. 

За зауваження, що в запитанні є зайвими слова «... одна з відповідей – у формі 

орудного відмінка ...» - додаткові 0,3 бала. 

 Роман: «15,5 (14 + 05, + 0,5 + 0,5) слів є відповідями на запитання 56-го заходу: 

КРОВ (№43), ЛАРИСА (№47), НУЛЬ (№15), РУКАВИЦІ (№16), СІМНАДЦЯТЬ 

(№29), НАСМІШКИ (№11), РАК (№33), ПАЛІНДРОМ (№6), МЕНСПРЕДИНГ 

(№40), ГЛУЗУВАННЯ (№11), ЯР (№14), РИС (№33), СКОРПІОН (№32), 

НОЦЕБО (№13), а також три слова як пів відповіді: ДОГ (бо ДО у №17),  ВАР (бо 

КАР у №33), МАО (бо МАМ у №33) – за правилами «50 слів» це вважається 0,5 

правильної відповіді, оскільки є розбіжність на одну літеру). 
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 Коментар: вигук «вау» ми відгадали, а от відповідь у формі орудного відмінка 

не знайшли! Єдиним словом, яке «не вписується», бо не відповідає формі називного 

відмінка в однині (як це прийнято у кросвордах), є слово «насмішки». Хоча його теж 

можна трактувати неоднозначно, оскільки маємо збіг двох форм іменника, а саме: 

форми множини у називному відмінку (наприклад: Їхні насмішки і жарти його не 

дратували); а також форму однини у родовому відмінку (наприклад: Він не стерпів 

би ні насмішки, ні образи). До речі, ми розглядаємо відповідь як форму називного 

відмінка множини, бо було зазначено так: «9. Глузування (мн.)». 
 

37. Міст Тисячоліття, міст Міленіум, міст Гейтсхед Міленіум, Gateshead 

Millennium Bridge). 

Василь та Галина: «А у Вікіпедії - двотисячоліття».  

Міст через річку Тайн, що з'єднує міста Ґейтсгед і Ньюкасл-апон-Тайн (Північна 

Англія). 

Оксана, Галина та ще дехто: «Міст Міленіум (або міст Тисячоліття) у Гейтсхеді – 

один єдиний у світі ‘’поворотний’’ міст. Його конструкція нагадує повіку величезного 

ока, що підіймається і опускається. Міс з’єднує північну Англію з Ньюкаслом. Його 

гідравлічний механізм дає можливість нахиляти міст для того, щоб під ним пропливали 

судна.  Відкриття відбулося у 2001 рУ 2002 р. Міст було нагороджено премією 

Стерлінга.Будівництво цього технічного  дива стало можливим завдяки праці  

архітекторів Ейра та Елкінсона, які виграли у 1996 р. Конкурс на найкращий проект 

пішохідного моста, який би дозволяв проходити по річці великим суднам.Будівництво 

моста Тисячоліття тривало більше двх років, зате після встановлення його розміри 

відповідали запланованим з точністю до двох міліметрів. 

Міст складається із двох сталевих арок, одна з яких на 50 м. Піднята над водою, 

інша, розташована горизонтально, і є мостом, по якому пересуваються пішоходи й 

велосипедисти (вздовж пішохідної доріжки розміщено сидіння доя бажаючих 

помилуватися річковими краєвидами), також під нею можуть пропливати малі судна. 

Арки мають спільні точки обертання. Коли до моста наближається Велике судно міст 

повертається по своїй осі на 40 градусів, при цьому верхня арка опускається, а пішохідна 

підіймається і, врешті, обидві арки опиняються у врівноважено піднятому положення на 

висоті 25 м. Над водою, даючи пройти під ними навіть великогабаритним. Підйом моста 

займає чотири з половиною хвилини. Протягом року таке '’моргання’’  відбувається 

близько двохсот разів і це вражаюче видовище не залишає байдужими не тільки 

приїжджих, а й уже звиклих місцевих жителів». 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міст_Міленіум_(Гейтсхед) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%

D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0

%BE%D0%BD) 

http://www.atlastour.ua/ua/sights/england-gateshead-millennium-bridge/ 
https://simpletravel.info/mosty/gateshead 
https://eventukraine.com/travel/9-naydivovizhnishikh-pishokhidnikh-mostiv-svitu/ 

https://lifeglobe.net/entry/1170  
 

38. МІ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%B4_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міст_Міленіум_(Гейтсхед)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)
http://www.atlastour.ua/ua/sights/england-gateshead-millennium-bridge/
https://simpletravel.info/mosty/gateshead
https://eventukraine.com/travel/9-naydivovizhnishikh-pishokhidnikh-mostiv-svitu/
https://lifeglobe.net/entry/1170
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Miraculum – диво. Це сучасна інтерпретація назв нот. 

Винахідником всесвітньо відомої нотної грамоти вважається чернець Гвідо 

Аретинский (Гвідо д'ареццо), що жив в (ок. 990 — ок. 1050) року нашої ери. 

Гвідо був учителем музики та хорового церковного співу при різних храмах. 

Вікторія Г. та Оксана: «(У перекладі з латинської: «Щоб слуги твої голосами своїми 

змогли оспівати дивні діяння твої, очисти гріх з наших зганьблених вуст, о, Святий 

Іоанн») 

Назви всіх нот, крім першої, закінчуються на голосний звук, так їх зручно співати. 

Склад ut –закритий і проспівати його подібно іншим неможливо. Тому назва першої ноти 

октави, ut, в шістнадцятому столітті замінили на do (швидше за все, від латинського слова 

Dominus –Господь). 

Сучасна інтерпретація назв нот виглядає так: 

Do – Dominus (Господь); 

Re – Rerum (матерія);  

Mi – miraculum (диво);  

Fa – familias planetarium (сім'я планет, тобто сонячна система);  

Sol – solis (сонце);  

La – lactea via (Чумацький шлях);  

Si – siderae (небеса). 

Завдяки авторитету Гвідо латинська буквенна нотація утвердилася як 

загальноприйнята в західній Європі й зберігається до наших днів». 
https://osvitanova.com.ua/posts/5085-zvidky-pokhodiat-nazvy-7-not-i-shcho-oznachaiut 

https://uzhgorod.net.ua/news/72563 

https://ukr.media/culture/359772/ 
 

39. Яблуко. 
https://lvivphc.org.ua/health-care/articles/apples 
https://www.harbuz.info/yabluko/ 
https://vl.nmc.dsns.gov.ua/ua/Korist-ta-shkoda-darunkiv-oseni.html 

 

40. Бродве́й. 

Англ. Broadway — від нідерландського «широкий шлях».  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B9 
 

41. Вином. 

Вино - 0,5. Роман: «бо звучить питання «торгували чим»?, а не «продавали що». 
https://posteat.ua/news/yak-za-chumi-v-itali%D1%97-pochali-vikoristovuvati-vinni-vikna-dlya-

prodazhu-napo%D1%97v/ 
 

42. Леонов.  

Лєонов. 

Євгеній. 
https://berserkheroes.ru/bathroom-design/leonov-ozvuchivaet-vinni-puha-geroev-sovetskogo-multfilma/ 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ddfa95d0a451800b008cbda/kto-ozvuchivaet-geroev-iz-sovetskogo-

multfilma-vinnipuh-5de701691e8e3f00b2d1e932 
 

43. Розводити. 

https://osvitanova.com.ua/posts/5085-zvidky-pokhodiat-nazvy-7-not-i-shcho-oznachaiut
https://uzhgorod.net.ua/news/72563
https://ukr.media/culture/359772/
https://lvivphc.org.ua/health-care/articles/apples
https://www.harbuz.info/yabluko/
https://vl.nmc.dsns.gov.ua/ua/Korist-ta-shkoda-darunkiv-oseni.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B9
https://posteat.ua/news/yak-za-chumi-v-itali%D1%97-pochali-vikoristovuvati-vinni-vikna-dlya-prodazhu-napo%D1%97v/
https://posteat.ua/news/yak-za-chumi-v-itali%D1%97-pochali-vikoristovuvati-vinni-vikna-dlya-prodazhu-napo%D1%97v/
https://berserkheroes.ru/bathroom-design/leonov-ozvuchivaet-vinni-puha-geroev-sovetskogo-multfilma/
https://zen.yandex.ru/media/id/5ddfa95d0a451800b008cbda/kto-ozvuchivaet-geroev-iz-sovetskogo-multfilma-vinnipuh-5de701691e8e3f00b2d1e932
https://zen.yandex.ru/media/id/5ddfa95d0a451800b008cbda/kto-ozvuchivaet-geroev-iz-sovetskogo-multfilma-vinnipuh-5de701691e8e3f00b2d1e932
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Вирощувати. 

Дехто, зокрема Роман та Аня: «Ефект кобри – англомовний ідіоматичний вираз, що 

застосовується для характеристики ситуації, коли рішення, прийняте для розв’язання 

якоїсь проблеми, призводить до небажаного результату, прямо протилежного 

поставленій меті. 

Економіст Гудхарт сформулював закон, згідно якого, коли економічний показник 

стає метою для проведення економічної політики, попередні емпіричні закономірності, 

які використовували цей показник, перестають діяти. Найкращою ілюстрацією цього 

закону є історичний приклад, що отримав назву '’ханойська різанина пацюків’’. Це 

відбулося 1902 у в’єтнамському  місті Ханой, що на той час входило до складу 

французької колонії Індокитай і того року було обране столицею. Жителі міста 

потерпали від хвороб, що розносились пацюкамия які надмірно розплодилося. На 

допомогу надіслали француза-управителя Дамера,, який для активного залучення 

місцевих жителів до програми винищення шкідливої живності придумав і впровадив 

систему мотивації: за кожного убитого пацюка виплачували винагороду розміром 1 цент, 

в якості доказу та для потреб обліку потрібно було пред’явити хвіст забитого шкідника. 

Захід широко піарився. Дамер переможно рапортував усюди про своє мудре 

менеджерське рішення. Результати і справді були вражаючі: рахунок вбитих хвостатих 

ворогів йшов на тисячі, а одного дня вбили більше 20000 пацюків! 

А потім в каналізації почали виявляти безхвостих пацюків. Виявилося, аби не 

позбавляти себе несподіваного джерела доходу, ‘’мисливці’’ почали відпускати пацюків 

після ампутації доказового органа, щоб вони розмножувалися, приносячи мисливцям 

додаткові 5-6 хвостиків з особини. Деякі мисливці на цьому не зупинилися. Були піймані 

кілька контрабандистів, які завозили в Ханой цілі партії пійманих в інших місцевостях 

пацюків. Під Ханоєм з’явилися навіть ферми, де розводили пацюків ‘’на хвости’’. 

Ситуацію, коли на перший погляд геніальне рішення, прийняте для розв’язання 

якоїсь проблеми, призводить до протилежного результату, бо не враховує інтересів всіх 

учасників наиивають ‘’ефектом кобри’’. Назва виникла з однієї колоніальної історії ( в 

окремих джерелах вказується, що вказаний випадок є легендою, анекдотом): коли в Індії 

розплодилися кобри, британська адміністрація, керуючись вітчизняним досвідом 

боротьби з надмірним розмноженням вовків(призначення винагороди за вуха) 

призначила винагороду за голову кобр. Через деякий час британці виявили, що кобр не 

стає менше, а винагородні виплати все зростають. Проведене розслідування показало, 

що місцеві жителі просто вирощували кобр. Винагороду було відмінено, індуси ж 

випустили кобр на волю. 

Подібні ситуації виникали в багатьох країнах, в СРСР, наприклад, після війни було 

впроваджено податок на фруктові дереваиі кущі, що призвело до масового їх 

вирубування селянами і дефіциту фруктів, які кілька десятиліть не могли подолати. У 

Китаї після масового винищення горобців, які під’їдали посіви зернових, розвелася 

величезна кількість комах, які шкодили врожаю більше, ніж горобці». 

Василь як завжди повчально: «Коли мені було 7-9 років, якось зайшов в гості до 

дідуся. В обов’язки входило принести хліба або «Регіни», чи винести сміття. А він 

завжди давав гроші на морозиво. Раптом я побачив на шафі міль та швидко піймав її. І 
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цього разу дід запропонував оплачувати моє полювання на комах. Муха – 1 копійка, 

тарган – 2 копійки, міль – 3 копійки. Пам’ятаю, що всього піймав 2 молі та 2-3 мухи. Але 

все рівно отримав 20 копійок. Вгадайте, що я приніс з собою, коли наступного разу 

прийшов до діда? Повну сірникову коробку усіляких комах, причому частина була ще 

живою. Чи скористався нею? Не пам’ятаю. Тільки думаю, що оплата  комах була лише 

приводом для діда, щоб побалувати свого онука». 

Галина: «Ох і цікавеньке ж прочитала! Як один британський острів позбувся 

пацюків: https://www.bbc.com/ukrainian/features-42610604 
https://vc.ru/flood/218641-effektivnye-menedzhery-effekt-kobry-i-hanoyskaya-krysinaya-reznya  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=1296866 
 

44. Голобородько. 

Оксана: «На жаль чи 

на щастя, я припинила 

дивитися серіал на перших 

десяти хвилинах першої 

серії, тому приблизний 

зміст знаю в основному з 

почутого в транспорті,  і не 

сталося перенесення 

якостей та ідей персонажа на реальну людину-актора (як, наприклад, ставлення до 

негативного героя фільму '’Людина-амфібія’’ багато глядачок свого часу перенесли на 

виконавця ролі цього персонажа М. Козакова)». 
 

45. Зелінський. 

Тадей (Тадеуш). 

Галина: «Питання, на яке покладено стільки часу, що можна було відкритий урок 

підготувати . Як варіант, був Бори́с Тен (справжнє ім'я і прізвище Мико́ла 

Васи́льович Хомиче́вський). Він не підходив за місцем народження, але більше не 

було кандидатів. Уже ввечері останнього дня зателефонувала вчителю зарубіжної 

літератури нашої школи з останньою надією. Її фраза: «Є в мене гарна книжка. 

Пізніше  перетелефоную», і вуаля! Анаграму повністю розшифрувати також не 

вдалося. Тільки частину – Античний світ. Еллада».  

Декілька учасників: «У наведеній анаграмі назви книги допущено помилку, бо з 

«авинорсту» неможливо утворити слово «старовина», літеру «у» слід замінити на «а», 

тоді складеться». За це кожний з них отримав додаткові 0,3 бала. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1284 
 

46. Різдво. 

Йдеться про "Ніч перед різдвом" = "Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки". 
https://dubikvit.livejournal.com/510591.html 
 

47. Ступки. 

За Ступка - 0,5. 

Аня: «Але першою в мене була інша версія. 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-42610604
https://vc.ru/flood/218641-effektivnye-menedzhery-effekt-kobry-i-hanoyskaya-krysinaya-reznya
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=1296866
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1284
https://dubikvit.livejournal.com/510591.html
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Михайло Михайлович Кокшенов (16 вересня 1936 – 4 червня 2020, Москва) – 

радянський і російський актор, кінорежисер та сценарист. Народний артист Росії 

(2002). Зіграв у фільмі «Спортлото-82» Степана, який стояв на ринку, торгуючи 

цитрусовими. 

  
Але: це російський актор, а не український. 

Римується не з шостим, а з сьомим словом. 

І виповнилося б уже 85 років». 
 

48. Голос. 
 

49. 4. 

1948 року голландка Франсина Бланкерс-Кун стала першою і поки що єдиною 

жінкою-легкоатлеткою, що взяла 4 "золота" на одних Олімпійських Іграх: 100м, 200м, 

80м з бар’єрами, естафета 4 х 100м. 

У 1999 р. Міжнародна Асоціація легкоатлетичних федерацій визнала Фанні 

Бланкерс-Кун кращою легкоатлеткою світу ХХ ст. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фанні_Бланкерс-Кун 
http://mir-la.com/15937-10-velichayshih-legkoatleticheskih-primerov-uporstva-i-stoykosti-duha.html 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%

D1%81-%D0%9A%D1%83%D0%BD,_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8 
 

50. Наприклад:  → 
 

51. Якщо вершини чотирикутника не лежать в одній площині, то 

(в просторовому чотирикутнику) діагоналі НІКОЛИ НЕ 

перетинаються. 

Оксана: «Математик з мене слабкий, уже майже ніякий, але свої 

5 копійок припущень таки бажаю вставити. На жаль, не уявляю, як 

зобразити одну з ідей, не знаю навіть, чи таке розглядається: чотирикутник в 

просторі не плаский, а викривлений, вигнутий довільно. В такому разі його діагоналі 

перетинатися швидше всього не будуть, тобто будуть мимобіжними відрізками, які 

сполучають протилежні його вершини, але знаходяться поза самим чотирикутником». 

Наталка: «Навіть не думала))) Вибачайте, але я абсолютно не математик!!!» 

 

 

------------------ 
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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Фанні_Бланкерс-Кун
http://mir-la.com/15937-10-velichayshih-legkoatleticheskih-primerov-uporstva-i-stoykosti-duha.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9A%D1%83%D0%BD,_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9A%D1%83%D0%BD,_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8

