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Запитання  57-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ». Другий тур 
 

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 немає 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 дев’ятибуквений 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. Це найпоширеніше в Німеччині прізвище носять 0,38 % (це приблизно 320 

тисяч) її мешканців. Яке? 
 

28. Ви будете здивовані, але популярний журнал «Time» 1982 року визнав ЙОГО 

«людиною року», щоправда, змінивши при 

цьому назву номінації. Про що йдеться? 
 

29. На злобу дня. Який 

короткотривалий етап роботи школи 

саркастично поєднаний на цих фотографіях 

за принципом: «було колись – стало зараз»? 
 

30. Згідно з Біблією, людиною, яка 

прожила найдовше, був ... . 
 

31. NASA дещо забулося врахувати в 

конструюванні першого скафандра. Вони припустилися забудькуватості аналогічно 

до тієї, яка досить часто супроводжує проєктувальників, інженерів, будівельників та, 

між іншим, організаторів різних тривалих масових заходів. 

Натякніть (в ідеалі – одним словом) на напрям «пробóю» вчених NASA. 
 

32. Прибуток, виручка і дохід – яке з цих трьох понять є найбільш загальним? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Виберіть буквений індекс відповіді з таких варіантів: а) це повні синоніми; б) 

прибуток; в) виручка; г) дохід; д) залежить від ситуації; е) свій варіант (але в цьому 

випадку напишіть його та обґрунтуйте). 
 

33. Кажуть, що в світі немає ЇХ довших, ніж під цим містом. Для порівняння: у 

різних джерелах інформації пишуть, що паризькі та римські мають протяжність лише 

300 та 500 км (чомусь приписуючи ці числа то тому місту, то іншому). А от «у нас» 

ВОНИ за різними даними оцінюються (не знаємо, наскільки реалістично) у 2500 і 

навіть у 3000 км. 

Цікаво, що походження цього терміну досі не встановлене, спірне. 

Напишіть назву обласного центру, під яким ВОНИ частково знаходяться. 
 

34. – Тут стань! – за народною легендою, так командували митники подорожнім 

у цьому середньовічному наскельному оборонному комплексі. Зараз його вже немає. 

Напишіть тодішню назву цього населеного пункту й митниці в Карпатській 

Україні. 
 

35. ☺☹. Пограймося в певну співзвучність деяких слів! 

– Я мандражірую! Мій очередний бойфренд недавно видав, що мені треба дуже 

улучшить селикон. Я профукала купу баксів, накачала селикон віздє: в губи, в грудь, 

у попу – а пацан всьо равно кислий. Він шо, вальтанутий? 

– Тобі треба покращити не селикон, навіть не силікон, а ... . 
 

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

57-й, захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 56-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 56-го 

конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів тут і там, а сáме однакове 

написання (або/й вимову) слів-відповідей. 

Є дві несуттєві незвичності: одна з 

відповідей – у формі орудного відмінка, а 

ще одна – це вигук. 

Зважаючи на те, що при виконанні 

цього завдання вам треба буде 

«перелопатити» досить велику кількість 

інформації, оцінювання буде таким: за 

бездоганну відповідь – 3 бали; за 

помилку на 0,5 – 2,5 бала; за помилку на 

1 – 2 бали, за помилку на 1,5-2 – 1 бал. 

Горизонталь. 4. Яка тканина людини 

має свою групу?  6. ☺ Хоч і липовий, але 

все одно натуральний. 7. ☺ Оселедець-ліліпут.  9. Східна суміш цукру та горіхів.  10. 

☺ Доросла Леся. 11. Порода службових собак.  12. ☺ Успіх під фанфари. 14. ☺  Хто 
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може побити самого короля?  15. Приправа. «Родзинка» в келиху мартіні.  17.  Велика 

плетена чи ткана хустка з Кашміру. 

Вертикаль. 1. «Круглий, але не дурень, з діркою, але не бублик» (загадка).  2. 

«Родички» рукавичок. ②. Ім’я великого китайського керманича. 3. Одне з простих 

чисел.  5. Схвальний чи здивований вигук.  8. Згідно з «кабінетною міфологією» – 

слов’янський бог кохання.  9. Глузування (мн.). 13. ☺ Ні риба ні м’ясо. 16.  Смола 

садівника. 

Чайнворд. ①. ☺ Перевертень.  ②. «Транспортний мачизм». ③. 

Насмішки.  ④.  Ерозійна форма рельєфу.  ⑤. Основа плову.  ⑥. ☺  Дід Мороз за 

гороскопом.  ⑦. «Родич» ятрогенії.  ⑧. Син Тараса Бульби. 
 

37. ЙОМУ виповнилося 

рівно 20 років. ЙОГО основа – дві 

сталеві арки. ВІН, схожий на 

повіку гігантського ока, – перший 

і єдиний у світі за своїми 

унікальними архітектурними 

особливостями. ВІН – перший у 

світі міст, що нахиляється. 

Напишіть один із кількох 

варіантів його назви. 

 

38. DOMINUS – Господь, 

RERUM – матерія, FAMILIAS PLANETARIUM – сім’я планет (тобто Сонячна 

система), SOLIS – сонце, LACTEA VIA – Чумацький Шлях, SIDERAE – небеса. 

Одне слово у цьому логічному ланцюжку свідомо пропущене. 

Напишіть (увага – латиницею) дві перші букви пропущеного слова. 
 

39. ЙОГО склад унікальний, оскільки містить хоча й близько 80 % води (а в 

деяких джерелах згадується й 87 %), але й близько 20 % корисних речовин: 

органічних кислот, мікроелементів (калій, фосфор, магній, натрій, сірка, алюміній, 

бор, ванадій, залізо, йод, мідь, молібден, нікель, фтор, хром і цинк), вітамінів А, В1, 

В3, РР, С. 

Найважливіші для життєдіяльності речовини – жири, білки та вуглеводи – 

складають у НЬОМУ відповідно 0,4, 0,4, й 11 %. ВОНО належить до низькокалорійної 

їжі, оскільки в середньому 100 г містить лише 47 ккал. 

У ЙОГО насінні міститься ціанід – дуже небезпечна та отруйна речовина, проте 

наше тіло може переробити невеликі дози цієї природної отрути. Щоб зазнати 

отруєння, необхідно з’їсти величезну кількість насіння. 

Якщо ЙОГО розрізати впоперек, то малюнок на серцевині матиме вигляд 

п’ятикутної зірки. Саме тому стародавні алхіміки вважали ЙОГО символом знань. 

2005 року в Японії бачили ЙОГО вагою 1,849 кілограма. Проте результат 

офіційно не було зафіксовано, тому в «Книзі рекордів Гіннесса» лідерство за 

представником вагою 1,67 кілограма. 
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А ще ВОНО не тоне у воді. 

Напишіть назву того, про що йдеться. 
 

40. Вулиць із такою однаковою назвою в цьому місті аж чотири. Але зараз 

говоримо про найпопулярнішу з них. 

Вона є і найстарішою, і водночас найдовшою вулицею цього міста (понад 25 км, 

за деякими джерелами – навіть 29). Вона порушує «квадратно-гніздове» 

перпендикулярне планування острова, на якому в основному розташоване це місто. 

Вона хвилями згинається, «гуляючи» вздовж і впоперек острова. 

Едгар Аллан По писав приблизно таке: «Усім відомо, що це найшикарніша 

вулиця Нового Світу. Це аорта, якою тече найкраща кров нашої системи. Усе, що є 

вишуканим на нашому континенті, пройшло через цю вулицю. Тут улаштовуються 

найкращі виставки, сюди прибувають каравани з усього світу». 

То як називається ця вулиця? 
 

41. Цитата з Вікіпедії: «... У середні віки чума практично не лікувалася, дії 

зводилися в основному до вирізання або припікання чумних бубонів. Ніхто не знав 

справжньої причини хвороби, тому не було уявлення, як її лікувати. Лікарі намагалися 

застосовувати найхимерніші засоби. До складу одного такого зілля входила суміш із 

патоки 10-річної витримки, дрібно порубаних змій, вина й 60-ти інших компонентів. 

Згідно з іншим методом, хворий по черзі повинен був спати на лівому боці, потім на 

правому. Починаючи з XIII століття епідемію чуми намагаються обмежити за 

допомогою карантинів ...». 

Чума – страшна хвороба, 

тому заробити трохи грошенят 

через віконечко було доброю 

ідеєю. 

У зв’язку з пандемією 

коронавірусу ці вікна, які 

зробили багаті аристократи ще в 

16-му столітті, зараз у Флоренції 

(у Тоскані) стали знову 

популярними. 

А чим торгували в ті часи багатії через ці «амбразури»? Пропонуємо шукати 

відповідь у щойно наведеній цитаті з Вікіпедії. 
 

42. Цьому книжковому дитячому скромному, наївному і добродушному 

англійському персонажеві з моменту першого друку виповнюється (залежно від того, 

як рахувати) 95-96 років. 

Книги його «батька» насичені численними каламбурами та іншими видами мовної 

гри, для них типове обігрування й спотворення «дорослих» слів (що явно показане в 

діалозі Сови з цим нашим персонажем), виразів, запозичених із реклами, навчальних 

текстів тощо. Витончене обігрування фразеології, мовної неоднозначності (іноді 

більш ніж двох значень слова) не завжди зрозуміле дитячій аудиторії, зате високо 
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цінується дорослими. До типових прийомів дилогії автора належать прийом 

«значимої порожнечі» та гра з різними фікціями. 

В СРСР мультпригоди цього героя чудово озвучував актор, який є практично 

його «однолітком». 

Яке прізвище СРСРівського озвучувальника цього персонажа? 
 

43. Керівництво однієї держави з метою боротьби зі щурами на сміттєзвалищі 

ввело певну плату за кожного принесеного дохлого щура. 

І мешканці почали їх ... . 
 

44. Щиро сподіваємося, що це запитання ви ніяк не віднесете до тих, які ми 

намагаємося всіма способами минати (ви ж знаєте, що ми обходимо політику). 

Прізвище, яке певним чином асоціюється з чинним Президентом України й у 

якому всі п’ять голосних – це звуки О. 
 

45. Багатьом відомі «Легенди та міфи Древньої Греції» М.А.Куна, яким, до речі, 

виповнюється 100 років і які витримали численні перевидання багатьма мовами й у 

багатьох країнах. 

Але був іще один незаслужено забутий нами інтерпретатор цих творів. Він, між 

іншим, народився в Київській губернії (біля Умані). Видатний науковець. Професор. 

Почесний доктор шести університетів. Його жартома називали російсько-польським 

німцем. 

І якщо ще два його колеги, які також працювали на початку ХХ-го століття – 

В.І.Іванов та І.Ф.Анненський, – були більшою мірою орієнтовані на дорослу 

аудиторію, то призначені здебільшого для учнів і оповіді М.А.Куна, і його «Аиийннтч 

віст. аадЕлл. аавзКко аавинорст»*↓ (у назві опускаємо посилання на також указані в 

першоджерелі томи, частини та випуски. Між іншим, в українській Вікіпедії така 

повна назва твору взагалі не згадується, а є численні посилання на ось що: «аавзКко 

авинорсту адиЕлл»*↓). 

Передмова до першого видання цієї книги датована жовтнем 1921 року. З 

розмаїття часто не пов’язаних між собою історичних уривків, а також аналізуючи 

древні скульптури, малюнки, перекази, у цьому творі автор, за його словами, 

вибудовує власне бачення логічного ланцюга, складеного з таких трьох ланок: 

таємнича ніч міфів → сутінки легенд → ясний день історії. 

Яке прізвище автора книги «Аиийннтч віст. аадЕлл. аавзКко аавинорст»*↓ 

(«аавзКко авинорсту адиЕлл»*↓)? 

↑* – для деякого ускладнення завдання наводимо анаграми обох варіантів назви 

книги. 
 

46. 1961 рік. Московський режисер Алєксандр Роу екранізує відому гоголівську 

фантастичну повість, яка в деяких джерелах названа оповіданням (до речі, це 

практично перша його книга) і в назві якої є одне релігійне слово. Але саме тоді був 

розпал хрущовської антирелігійної кампанії, і тому це слово не схвалювалося для 

вживання. Щоб знайти компроміси між релігією та атеїзмом, а також між Москвою 

та Києвом, кінофільм назвали більш узагальнено, а на ролі запросили і українських 
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акторів (приміром, Людмилу Мизнікову, Юрія Таврова та легендарного Миколу 

Яковченка), і відомих російських (скажімо, Георгія Мілляра та Людмилу Хітяєву). 

До речі, тридцятирічну Хітяєву для набуття потрібної огрядності «зістарювали»: 

під одяг клали потовщення, надягали кілька нижніх спідниць, примушували нахиляти 

голову, щоб підборіддя подвоїлося... Щоправда, ніжна шия актриси видає її 

молодість. 

Напишіть те релігійне слово, яке в ті роки викликало протест у «верхах». 
 

47. Один із веселих висловів цього видатного українського актора, якому трішки 

більше місяця тому виповнилося б 80 років, настільки популярний в Інтернеті, що ми 

не можемо його навести. Буде не цікаво. 

Анумо так: третє слово цього заклику – «купки» – римується з його шостим 

словом. 

Відповіддю напишіть це шосте слово. 
 

48.  Поки доводила чоловікові, що вмію мовчати, зірвала ... . 
 

49. Яку найбільшу кількість золотих медалей завоювала на одних Олімпійських 

іграх жінка-легкоатлетка? 
 

50. Нарисуйте площинний чотирикутник, у якому діагоналі не перетинаються. 
 

 

-------------------------------- 

 

51. (додаткове, позаконкурсне питання. Для математиків. Оцінювання його не 

буде). Поясніть кількома словами, як поводять себе діагоналі в так званому 

просторовому чотирикутнику. 


