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Дуже вдячна за цей чудовий конкурс(?!). Ось чомусь так важко дається мені це слово, адже зазвичай 
у конкурсах є два типи учасників: щасливі переможці й розчаровані в собі, трохи засмучені переможені. А 

тут переможених просто немає: кожен – переможець. Над своєю «зайнятістю» іншими життєвими 

важливими-преважливими рутинними справами, над лінощами та байдужістю, над собою колишнім… А що 
може бути солодше, ніж перемога над собою, усвідомлення того, що сьогодні – став трохи кращим, ніж був 

учора?! Чесно кажучи, не очікувала такого результату! (Особливо після того, як побачила роботи 

Саражинських – очей не відірвати, тепер буду знати, на кого рівнятися). Досвід – найцінніше! 

Малікова Катерина 
 

Дуже рада Вам! Гарний подарунок «від Миколайчика» вийшов! Просто ковток свіжого повітря для 

мого забитого, замученого під кінець року зошитами-контрольними мозку! Ваш конкурс «вириває» з 
реальності та підносить десь ген далеко, за межі буденності, у світ нового та цікавого! І хоча вийшло так, 

що в деяких питаннях мене спіткав творчий «ступор», це було захоплююче! 

Із нетерпінням чекатиму відповідей! 

Малікова Катерина 
 

Красно дякую Вам за чудову можливість саморозвиватися та вдосконалювати свої знання! І окремо – 

за титанічну працю над питаннями (із яких, навіть іще не відповівши, дізнаєшся багато вражаючого). 
Малікова Катерина 

 

28-мі «50 слів». 2-й тур 

 

26. Кількість областей України, кожна з яких межує рівно з сімома областями 

України. 
 

27. Прізвище єдиного Президента США, рідною мовою якого була не англійська 

(а нідерландська), – … . 
 

28. Прогнозуючи невдоволення певної групи людей: 

☺  «... є одним із найнебезпечніших місяців у році для гри на біржі. Решта 

небезпечних місяців така: …». 

Уставте назву місяця замість перших трьох крапок. 

Сподіваємося, що всміхнетеся та не будете обурюватися тим, що за вашу 

відповідь не отримаєте частини бала (а, може, й цілого бала). 
 

29. Українське слово, яке є відповідником слова, від якого утворена назва 

спортивного стилю плавання «кроль». 
 

30. Прізвище німецького підприємця та археолога-самоучки, якому 6 січня 

виповнюється 200 років із дня народження. 

Він мав дуже суперечливий характер. Не цурався самореклами. Витрачав значні 

власні кошти на пропаганду своїх досягнень у ЗМІ. Його звинувачували в 

дилетантизмі та аматорстві. Його цінна риса – наполегливість. Але самовпевненість, 

із якою він підходив до мети розкопок та приступав до роботи, призвела до того, що 

він ототожнював знайдені об’єкти з подіями, описаними в античному епосі, та уявляв 

собі роботу археолога як «розчищення» цінного стародавнього міста від, на його 

думку, малоцінних інших історичних шарів. Тож він не ставив перед собою завдань 

дослідження археологічної історії поселень, а шукав конкретний об’єкт. І цим знищив 

багато чого іншого, цінного та унікального. Тож ставлення до нього вчених, можна 

сказати, двоїсте. 
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31. Ви захворіли, пішли до лікаря, котрий дав вам по три пігулки в однакових 

баночках А та В. Пігулки зовні та на смак абсолютно однакові, але мають різний 

ефект. Ви повинні щодня вживати разом одну пігулку з баночки А та одну пігулку з 

баночки В, і так – протягом трьох днів. Рецепта не можна порушувати. Але вранці 

наступного дня ви побачили, що на столі лежать три пігулки, баночка В порожня, а в 

баночці А лише одна пігулка (припустімо, що то ваш котик «погосподарював» уночі). 

Як вам діяти, щоб закінчити лікування, не порушуючи рецепта? 

Спробуйте лаконічно, але, мабуть, не однослівно, кількома фразами чітко 

описати ваші дії. Є ключове слово, завдяки якому буде відразу зрозуміло, чи 

правильно ви осмислили процес. 

Не зарахуємо ідеї зі словом «розкришувати» та його синонімами. 
 

32. В одному українському місті 

стоїть ось такий оригінальний 

пам’ятник. Кому? 

Залік – за смислом одно-двослівної 

відповіді. 
 

33. Для відповіді на це запитання зовсім не обов’язково вміти грати в шахи. 

ЦЕ може означати що-небудь, що має мізерні шанси на успіх. Але якщо ЦЕ все ж 

відбудеться, то може бути неймовірно корисним. 

Цей спортивний термін, який поодиноко використовували й у військовій справі, 

доречно вжив коментатор ще й шахової партії, один нюанс якої зараз опишемо. 

У турнірі Meltwater Champions Chess Tour Finals у жовтні 2021 року, граючи 

білими фігурами, чинний чемпіон світу Магнус Карлсен у позиції Білі: Крg1; Фf8; 

Сg2; пп.a2; d3; Чорні: Крg5; Фc1; Тh5; Кf1; пп. a6; d4, лукаво посміхаючись, навмисно 

зробив неймовірно поганий хід Фf8-с5, тому що його ніяк не влаштовував результат, 

до якого невблаганно «котилася» партія. От він і вирішив провести ЦЕЙ так званий 

хід відчаю, сподіваючись: а раптом партнер не помітить безглуздості такого випаду… 

То як називається ЦЕЙ термін в американському футболі? Пишіть англійською. 

Залік – за будь-яким із двох слів відповіді. 
 

34. Учитель у класі: «Є такі числа: 1905; 1917; 1929; 1941. Називайте наступні 

числа, а я буду казати, підходять вони чи ні під використаний мною алгоритм. 1953 – 

так. 1965 – так. 1977 – так. 1893 – ні. 1989 – так. 2001 – так. 1989 – ні. 1991 – так». 

Здогадавшись, якого алгоритму дотримується вчитель, напишіть, яким чином після 

кількох спроб учнів він відреагує на число 2022. 

Радимо обрати відповідь із-поміж таких п’яти варіантів: так; ні; невідомо (не 

можна визначити); залежить від жеребка, який кидає вчитель; залежить від настрою 

вчителя. 
 

35. І вчергове – про «висмоктані з пальця» придумані так звані «прикмети», які 

не мають абсолютно ніякого підґрунтя. Тож напишіть пропущене слово: «Остання 

крапля шампанського, вилита саме у ваш келих, віщує зростання ваших …». 

Залік відповіді – за смислом. 



 3 

 

36. Щоби згадати «круглу» дату (у нашому випадку це трішки більше 60-ти 

років), ми не будемо чекати якогось літа, де, як ви знаєте, традиційно пропонуються 

запитання, які вже колись були поставлені в наших заходах. Тож запитуємо про те, 

що ми колись уже описували. 

Прізвище лікаря, який за операцію з видалення всього-на-всього якогось там 

апендикса був нагороджений орденом (!) Трудового Червоного Прапора. 

Ви здивовані? Може, відразу висуваєте версії, що оперований був якоюсь там 

«зіркою», «богом»? Ні. Це сталося зовсім не з такої причини. Доколупайтеся до суті, 

здригніться від нестандартності ситуації та згодьтеся, що нагорода дійсно заслужена. 
 

37. Який відсоток на сьогодні в Україні складають залізничні переїзди, обладнані 

автоматичною переїзною сигналізацією, згідно з українською Вікіпедією? 

Заокругліть відповідь до цілих. 

Допускаємо похибку не більшу як на 1 %. 
 

38. Використовуючи слова-відповіді до (увага!) заходу № 57 

(див. архів сайту), які, на вашу думку, будуть найбільш вдало 

вибрані вами для виконання завдання, зробіть так (робіть це для 

себе. Нам цього надсилати не треба), щоб вони, так би 

мовити, покрили якомога більшу кількість клітинок цієї ґратки . 

У ґратці всі букви великі. 

На використовувані вами слова накладаються такі дві умови: 1) кожна буква 

кожного слова має якусь спільну сторону з її сусідкою (іншими словами: букви 

кожного слова розташовані нерозривним ланцюжком, так, як в угорських 

кросвордах); 2) на відміну від угорських кросвордів, різні відповіді можуть мати 

спільні букви (тобто вони можуть частково перетинатися, накладатися), приміром, 

так, як на допоміжному рисунку ліворуч із кількома словами там: АРТЕК, ВАТРА, 

КРАМ, МАРКЕТ, ТРАМВАЙ. 

А тепер: яка кількість букв (не які букви, а яка їхня кількість! Відповідь – числом) 

є в клітинках, що не належать жодній із використаних вами відповідей 57-го заходу? 
 

39. Назва різновиду грецького хреста, поверненого на 45 градусів. 
 

40. У боксі – стан (назва) обмеженої обороноздатності та часткової втрати 

функціональних можливостей для продовження змагання після пропущеного удару 

(часто – з кількасекундною втратою свідомості). 
 

41. Побутовий маркетинг. Перекупниця в електричці: «Козинаки, «Гулівери», 

арахіс! Хто бажає?» Яке двобуквене слово треба вставити в середину останнього 

речення перекупниці, щоб збільшити зацікавленість потенційних покупців? 
 

42. Що зокрема «людського» часто роблять голубині й не лише голубині пари 

перед, так би мовити, близькістю? 
 

43. Назва якого стану людського організму походить від латинського «стрибаю»? 
 

А Р К 

М  Т  Е 

В А Й 
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44. 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 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 57-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів тут і там, 

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

В одній із відповідей пропущений апостроф (бо от яким чином вставити в слово 

класичного кросворду апостроф? Куди?). Тому вважайте це не помилкою чи не 0,5 

відповіді, а вимушеним казусом. 

Зарахуйте як одну відповідь два слова: 12 по вертикалі + ⑧ по горизонталі. 

Якщо зустрінете одну й ту ж відповідь двічі, то зараховуйте це як дві відповіді. 

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

велику кількість інформації, оцінювання буде таким: помилка на 2 дасть учасникові 

один бал, помилка на 1 – це 2 бали, а бездоганна відповідь ‒ це 3 бали. 

Горизонталь. 5. Нота. 7. Вбиральня. 8. ☺. Тло для салюту. 9. Вона була між 

правлінням династій Рюриковичів та Романових. 14. Свято після святок. 15. Прізвище 

начальника гестапо в «17 миттєвостях весни». 18. Напрочуд влучна абревіатура 

прекрасного українського словника-енциклопедії. 19. Ім’я трьох датських королів. 20. 

Головна та найбільша річка Аляски. 21. Предок англійця. 22. Назва однієї з фракцій у 

сучасній ВР України. 

Вертикаль. 1. ☺. «Свята ілюмінація». 2. Острів, на якому було розташоване 

одне з семи чудес світу. 3. Барвистий кондитерський виріб «Тутті-...». 4. Телефонне 

вітання. 6. Молекула з електричним зарядом. 10. Сучасний Яїк. 11. Перед буки. 13. 

ЕОМ. 16. Прізвище людини, яка першою вийшла у відкритий космос. 17. ☺. 

«Примхливий» стиль мистецтва. 

В + Г. 12 (вертикаль) + ⑧ (горизонталь). Назва 

одного з балетів П.І.Чайковського. 

Чайнворд. ①. Десь сьоме за кількістю населення 

місто в Австралії. ②. Країна, у якій два офіційні мови: 

дарі та пушту. ③. Адміністративно-територіальна 

одиниця в Давньому Єгипті й у сучасній Греції. ④. 

Біблійний патріарх, дід Ноя. ⑤. Прізвище «талісмана» 

Георгія Данелія. ⑥. ☺. Країна з озером Севан і без 

гори Арарат. ⑦. ☺. Фрукт, без якого ми не дізналися 

б про закон всесвітнього тяжіння, зате жили б у 

райських умовах. ⑧. Народна назва добре відомого 

їстівного гриба. Є зокрема такі його види: зимовий, весняний, літній, осінній. 
 

45. Країна, яка є так би мовити світовим лідером з лояльності щодо самовільного 

вселення в чуже житло, яке пустує. І якщо там господарі протягом 48 годин не вдарили 

на сполох, то таке житло, як правило, переходить у власність загарбників. 

А ви ремствуєте на недолугість деяких українських законів. ☺☹. 
 

http://www.h-d.in.ua/
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46. Потренуємося в оригінальності, парадоксальності?☺  

– Щось мені твої .?. вже поперек горла стали. 

– А чому ж ти їх упоперек їв? Я ж варив їх уздовж. 
 

47. Грецький аналог назви того «кривавого», що видобувають на Поліссі. 
 

48. Яка маса в кг дорослого екземпляра найбільшої з ящірок, що нині населяють 

Землю? 

Ураховуючи розмаїття даних у різних джерелах інформації, оцінювання буде 

дуже лояльним. Головне – щоб ви не написали відповіддю, скажімо, 48 (або 48 г). 
 

49. Всесвітньовідома структура, у репрезентативному списку нематеріальної 

спадщини якої Україна чомусь представлена такими чотирма номінантами: піснями 

Дніпропетровщини, традиціями косівської розписної кераміки, петриківським 

декоративним народним живописом, кримськотатарським орнаментом «орьнек». 
 

50. Прізвище автора такої репліки: «Той, хто задоволено марширує під музику в 

строю, уже заслужив моє презирство. Мозком він був наділений помилково, йому 

цілком вистачило б і спинного мозку». 

 
 


