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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» → «58-й захід «50 слів»-зима 2021/22рр.» → 

«Умови» ...), або прямий вхід: http://www.h-d.in.ua/events/58-й-захід-50-слів/, або на http://vmk-

garmonia1.blogspot.com/2021/ ... , то ось – 
 

запитання  першого туру  58-го  ЗАХОДУ  «50  СЛІВ» 
 

1. Кількість букв у всіх словах перших чотирьох рядків першої поезії Лесі 

Українки «Надія» («Ні долі, ні волі...»). 
 

2. У Німеччині таких заправок уже близько сотні. Найближча до України 

будується в Польщі. А в Україні поки що немає жодної заправки автомобілів цим 

пальним. Яким? 
 

3. Життєве спостереження одного вчителя-практика, нашого постійного 

учасника-корифея: «Ще нещодавно всі обурювалися тим, що сучасні діти не читають, 

не катаються на велосипедах, не ганяють у футбол, а весь час проводять у телефонах, 

граючи в усілякібудь-які не розвиваючі зомбуючі стріляли, броділки, аркади тощо. 

Тепер лінь розумова та фізична переходить на новий рівень. Зараз молодші діти 

сидять в Ютюбі і дивляться, як інші …». 

Продовжте думку одним словом. 

Будьте обачними у написанні відповіді. Прогнозуємо, що 

значна кількість учасників тут отримує нуль балів. 
 

4. Скільки квадратів на цьому рисунку? → 
 

5. Воскоподібна речовина, яка утворюється в шлунково-

кишковому тракті кашалотів та використовується при 

виробництві парфумів як фіксатор запаху. Коштує дуже дорого. 
 

6. Місто, у якому стоїть офіційно визнаний найкращим пам’ятник 

Т.Г.Шевченкові. 
 

7. Зараз дамо два речення Марка Твена. Але цей вислів настільки «на слуху» в 

безлічі джерел інформації, що для ускладнення наводимо анаграми слів, та ще й 

переставляємо слова місцями. А ви напишіть те слово, яке ми свідомо не включили в 

запитання. 

«аееейсспрчтя з іклНио не. вїмос иВ віддмоос хї од де вино вінря, авс аавдзлтяь 

еиопссттуя». 
 

8. Рівно 60 років тому на екрани вийшов 

комедійний художній фільм. Яке прізвище автора 

п’єси, що лягла в основу його сюжету? 
 

9. Розгадайте стандартний однослівний ребус: → 
 

10. Прізвище безсумнівно найвідомішої та 

найтитулованішої оперної та філармонійної диригині 

України. 
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11. Сальто назад; підтримка за, приміром, ступні ніг; лежання на подіумі; 

використання стороннього інвентаря; будь-які частини костюма, які 

відокремлюються. Напишіть вид спорту, в офіційних змаганнях із якого таке 

заборонене. 
 

12. Релігія, яка навіть своєю назвою пропагує покірність. 
 

13. Одна з країн Європейського Союзу у 2007 та 2015 роках викарбувала пам’ятні 

монети тиражем 20 001 та 10 000 штук відповідно. Станом на вересень 2021 року 

вартість цих монет перевищує їхній номінал у 1750 разів! Це найдорожчі монети 

такого типу. Як стверджують фахівці, їхня ціна й далі зростатиме, імовірно, в 

геометричній прогресії! 

На аверсі однієї з цих монет зображено замок на вершині скелі. 

Яке ім’я тієї особи, чий портрет зображено на іншій монеті? 
 

14. . Хитре дитяче запитання. Ви зайшли до кімнати. Там стоять три ліжка, на 

яких лежать 4 собаки та 5 котів. Під ліжком сидять 6 кроликів, а по кімнаті бігають сім 

хом’ячків. Скільки разом ніг у кімнаті цієї миті? 
 

15. Неформальний гастрономічній символ міста Бердянська, пам’ятник якому 

стоїть на одній із площ. 
 

16. На жаль, наші теоретичні партнери-однодумці з різних інтелектуальних ігор, 

зокрема й зі «Що? Де? Коли?», які, щоправда, сповідують абсолютно не підхожий 

нашим ідеям та провальний у нас «хвилинний мозковий штурм», на практиці через 

зовсім не зрозумілі нам причини нас повністю ігнорують. Про це ми вже неодноразово 

писали, навіть в умовах. Тож у відповідь і 

ми, як правило, «повертаємося до них 

с...пиною». 

Але все ж «позичимо» в них ідею 

одного запитання. Тож: 

← Ось – оригінальна, нестандартна 

новорічна вітальна листівка. Частина її 

прикрита нами жовтим квадратиком. 

Уважно розглянувши листівку та 

зрозумівши її ідею, напишіть, якому рокові 

вона присвячена. 
 

17. Абревіатура, яка має в українській мові найбільшу кількість значень. 
 

18. Чоловік попросив дружину зварити йому певну ЇЖУ в дуже пересоленій воді. 

Дружина приготувала йому ЦЕ, насипавши в каструлю 4 пачки солі. Чоловік був 

задоволений, та ще й присолював ЦЕ. 

Що зварила дружина чоловікові? 
 

19. Згідно (увага!) з етимологією – тварина, якою «пахне» капрон. 
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20. Наймудрішою людиною згідно Біблії був ... . 
 

21. Щойно виповнилося рівно 100 років з дня народження радянського й 

російського артиста, циркового режисера, кіноактора, телеведучого, директора цирку, 

Героя Соціалістичної Праці (1990), народного артиста СРСР (1973), кавалера двох 

орденів Леніна (1980, 1990), учасника Другої світової війни (мав кілька медалей). 

Початок його творчого шляху був невдалим: він провалювався при вступі в театральні 

інститути. Але потім став одним із найвидатніших акторів. 

Його прізвище – ... . 

Між іншим, може, й не доречно проводити 

такі паралелі, але його початкові поневіряння в 

здобутті професії дещо перегукуються з 

певними нюансами життєвого шляху «Вєрки 

Сердючки» (Андрія Данилка), якого плануємо 

згадати в одному із запитань через два роки. 
 

23. Згідно з однією з пісень гурту «Плач 

Єремії» – яке пісенне ім’я (увага – ім’я, без згадування, так би мовити, його сану!) того 

бородатого, хто прийде до хати, коли падає сніг лапатий. 
 

24. «Кручений» кросворд. 

Сторінками сайту www.h-d.in.ua (шукайте там 

відповідні розділи не про цей, 58-й, захід «50 

слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 57-й). 

Після того, як розгадаєте цей трішки 

незвичний кросворд (слова в ньому 

«покручені». Але, будь ласка, не шліть 

нам своїх проміжних відповідей!), 

порахуйте й напишіть, яка кількість 

слів із цих п’ятнадцяти відповідей Є 

відповідями на запитання 57-го 

заходу. 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. (6 букв) Християнське 

свято. 2. (12 букв) Зеленський у 

кіно. 3. (13 букв) Прізвище 
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композитора, який у Києві написав музику до популярних пісень «Любимый город» 

та «Спят курганы тёмные». 4. (7 букв) ☺. Його на роботі кожна собака знає. 5. (5 букв) 

☺. Кінь у тільняшці. 6. (10 букв) Дюжина. 7. (5 букв) Назва фракції в сучасній ВР. 8. 

(5 букв) Місто-герой. 9. (6 букв) Назва найбільшого серійного вантажного літака у 

світі. 10. (7 букв) Назва однієї зі стародавніх українських митниць. 11. (8 букв) 

Батьківщина. 12. (8 букв) Одна з найпівденніших столиць світу. 13. (6 букв) Два в 

квадраті. 14. (3 букви) Просте число. 15. (3 букви) Смола садівника. 
 

25. Уставте замість зірочок шестибуквене слово-відповідь: 

Лікарі кажуть: намагатися запобігти ******, затискаючи ніс і щільно стуляючи 

рота не лише безглуздо, але й шкідливо: є ризик пошкодити барабанну перетинку вуха 

або зазнати кровотечі з носа. Перекриваючи вихід, ви значно збільшуєте тиск повітря 

в євстахієвій трубі, яка з’єднує носоглотку з порожниною середнього вуха. 
 


