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Дуже вдячна за цей чудовий захід! Чомусь так важко дається мені це слово. Адже зазвичай у конкурсах 
є два типи учасників: щасливі переможці й розчаровані 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?! 

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). 

Просто ковток свіжого повітря для мого забитого, замученого життєвими проблемами 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! 
Катерина Малікова  

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

 
59-ті «50 слів». 2-й тур 
 

26. Найбільша кількість областей України, через які проходить одна й та ж 
паралель. 

Наполегливо рекомендуємо використовувати не схематичні, а масштабовані географічні карти 
України (приміром - https://geomap.com.ua/ru-uh11/484.html#&gid=maps&pid=2). 

Ураховуючи сьогоденну життєву ситуацію (приміром те, що у вас може не бути змоги сходити 
до школи та використати карту розміром у кільканадцять кв. м.), а також те, що в комп'ютері автора 
цього запитання майже всі карти України чомусь заблоковані (не відкриваються), оцінювання буде 
ось таким лояльним: аж пюс-мінус 4, тобто за кожну зайву чи  пропущену область - мінус 1 бал. 
 

27. У грецькій (перед нею – у фінікійській), у латині, у давньоруській та в 
українській мовах є надзвичайно популярне, часто вживане слово. У кожній мові це 
слово утворилось одним і тим же способом складання основ і має значення 
лінгвістичного терміну. Кількість букв у цьому слові в цих мовах відповідно 7; 8; 6; 6. 

Напишіть цей термін українською мовою. 
 

28. І українська, і російська Вікіпедії майже в унісон стверджують: 
найчисленніший на Землі вид птахів – це … . 

Будьте уважними! Не помиліться в біологічній класифікації! 
 

29. "#$%&'( Уставте пропущене слово: «На наших дорогах можна … навіть 
запаску, яка лежить у багажнику». 

 

30. Днями виповнюється рівно 150 років із дня 
смерті цього прекрасного художника. Його можна 
оцінити хоча б за однією картиною та за 
автопортретом (див. ілюстрації праворуч). У Нью-
Йорку він створив кілька найцікавіших портретів, 
будь-коли виконаних американськими художниками. Так, його 
пензлю належить знаменитий портрет президента Джеймса Монро. 

Але ми знаємо його зовсім не через його картини, а завдяки тому 
винахідницькому хобі, яким він захопився в 45-річному віці. У «перекладі» на 
непрофесійну мову в цьому новаторстві йому сприяла «дружба» на той час (увага! – 
не з двома, а …) з трьома поки що не скажемо якими розділовими знаками. 

Його прізвище – … . 
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31. За ініціативи певної групи осіб – прізвище занесеного до Книги рекордів 
Гіннеса найуспішнішого музиканта й композитора-пісняра всіх часів та всіх народів. 

 

32. Від повного зледеніння Землю врятували .?. . 
 

33. Авіаційна «мертва петля». Першим її закрутив на літаку чи то росіянин, чи то 
француз (точаться запеклі суперечки щодо «першопрохідника». Адже, як знаєте, навіть 
«міжнародна» тактика безлічі країн-претендентів на звання першовідкривачів з-поміж їхніх 
громадян така: «Ми все на світі зробили першими», – при цьому з «притягуваними за вуха» подіями, 
із перекручуванням та підтасовуванням фактів). 

Напишіть загальну назву ще одного апарата, сконструйованого в майстернях 
уродженця Києва, на якому 1949 року також уперше виконана ця «мертва петля». 

 

34. %&'( Якщо вас знають лише з хорошого боку, то не … . 
 

35. ЇХ у світі було та є досить багато. Приміром, українська Вікіпедія згадує ЇХ із 
десяток (а між іншим, російська – більше ста). 

Хоча є декілька винятків (Пхеньян, Мехіко, Анкара …), але найчастіше ВОНИ 
призначені для, так би мовити, однієї людини. 

А яка назва міста, у якому до головного «експоната» на 8,5 років «підселили» 
були ще один? 

 

36. %&'( Я часто можу бути більшою за слона, але не маю ніякої маси. Я – .?. 
 

37. «Пам’ятників»,  подібних до цього емоційного 
Ü дотепно-веселого, уже є кілька в деяких населених пунктах 
світу, зокрема й у Києві. 

На лавці можуть сидіти не лише люди, а й .?. 
 

38. Зі слів-відповідей до (увага!) 58-го заходу (див. сайт), 
які, на вашу думку, будуть найбільш вдало вибрані вами для 
виконання завдання, зробіть так, 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 
трьома словами там: бичок, ЮНЕСКО, коза (та, до речі, з відповіддю 1 (одна) (див. 
питання в наступному абзаці ↓). 

А тепер: яка кількість букв (не які букви, а яка їхня кількість! Відповідь писати 
цифрою) є в клітинках, що не належать жодній із цих відповідей? 

 

39. Із вантажу з Греції було відібрано три тисячі найкращих плодів і надіслано 
імператорові Павлу І в дарунок. Саме таким чином магістрат спробував запевнити 
імператора у своїй вірності й попросив надати кредит на розвиток міста. 

Ь Б И Ч 
Ю С К О 
Н Е А З 

П Е Г Г Г І 
К Т Р О Н О 
Е Л Е Й С Т 
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Дипломатичний хід удався. У місто посланець повернувся з рескриптом імператора 
про його благовоління та 250 тисячами карбованців золотом. Якому продуктові, що 
так посприяв ідеї, споруджено пам’ятник у цьому місті? 

 

40. (мабуть, тут ми повинні були 
застерегти/насторожити вас якимось смайликом). 

Що треба поставити після , щоб 
продовжити цю послідовність? 

 

41. (і знову – певна провокація). Скільки разів можна віднімати 2 від 2022? 
 

42. «Гарне дерево» – буквально, але не по-нашому. 
Існує понад 600 його видів. Воно є одним із геральдичних лідерів. 
 

43. Сторінками сайту www.h-d.in.ua (шукайте там відповідні розділи не про цей, 
59-й, захід «50 слів», а про ‒ увага! ‒ попередній, 58-й). 

Після того, як розгадаєте цей кросчайнворд (кросворд + «жовтий» чайнворд): 
порахуйте й напишіть, яка кількість слів із його відповідей Є відповідями на запитання 
58-го конкурсу. При цьому рахуйте не однакове шифрування слів тут і там, а сáме 
однакове написання (або/й вимову) слів-відповідей. 

Зважаючи на те, що при виконанні цього вам треба буде «перелопатити» досить 
велику кількість інформації, оцінювання буде таким: помилка на 2 дасть учасникові 
один бал, помилка на 1 – це 2 бали, а бездоганна відповідь ‒ це 3 бали. 

Горизонталь. 3. Солом’яний герой української 
народної казки. 4. Нота. 5. Німецьке «раз». 7. Горіле. 8. 
Прізвище двох шведських письменників. 9. Одиничний 
вектор. 10. Абревіатура глобальної міжнародної 
організації. 11. Рід риб родини лососевих. 

Вертикаль. 1. Зрошувальний канал декханина. 2. 
В’язнична мрія Василя Алібабаєвіча з «Джентльменів 
удачі». 6. Спеціалізована установа ООН. 7. Вид нокдауну. 

Чайнворд. 1. Парфумерна родзинка від кита. 2. 
Один із найвизначніших науковців ХХ століття. 3. 
Радянський артист цирку. 4. Трішки «легший» за нокаут. 5. Поширення завідомо 
неправдивих вигадок. 6. Потвора, чудовисько. 

 

44. Як називається знак пунктуації, якому, між іншим, із дня його «придумки» 
виповнюється 60 років, який утворений частковим накладанням двох традиційних 
знаків пунктуації один на одного? Цей знак використовувався в американській 
типографіці в 1960-70 роках, а також був у деяких друкарських машинках та 
комп'ютерних шрифтах. Цей знак присутній у стандарті Юнікод із найпершої його 
версії та підтримується багатьма гарнітурами. 

Цікаво, що в декількох мовах є й перевернутий варіант цього знака з відповідною 
перевернутою назвою. 

 

45. Він – представник шляхетського роду, воєначальник, магнат. Він – великий 
коронний гетьман. Граф. 

   1  1 2   
6        2 
  3       
4      5   
  6  7     
8      9   
5    10     
  11       
        3 
   4      
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Вважається першим, хто успішно використав мінування в середньовічній війні. 
Щоб ускладнити пошук, даємо не ім’я, а анаграму його імені: АмнорЯ-. 
Що цікаво (парадоксально) – його прізвищем до 1943 року була названа одна з 

вулиць зокрема заснованого ним одного з обласних центрів України, але її 
перейменували на честь іншої людини, змінивши лише одну букву. 

То який обласний центр він заснував? 
 

46. Учергове – про монети. Найдорожчою монетою на сьогодні вважається та, 
яку продали на аукціоні за 10 мільйонів доларів, що перевищує її справжній номінал 
рівно у … 10000000 разів. Яке перше слово її двослівної неофіційної назви? 

 

47. Сучасна Верховна Рада України. Крім так званої правлячої, назвіть усі інші 
фракції влучним об’єднувальним словом часів Кромвеля-Робесп’єра. 

 

48. Запитання-буркотіння дідугана. Назва, можна сказати, головного музичного 
інструменту в тій какофонії звуків, яку називають музичним супроводом значної 
кількості сучасних естрадних пісень. 

 

49. Однослівна назва 
гібридної транспортної 
системи, яка функціонує в 
багатьох містах світу. В 
Україні вона є в Кривому 
Розі (див. два фото). 

 

50. аеііиклмннрсоотя – це анаграма наукової назви одного з розладів психіки. 
А напишіть назву органу, у якому колупаються люди, що нездужають на це. 

 
Запитання надали зокрема: Аня Бойко, Вікторія Бондарєва, Наталка Єсипова, Світлана 

Козаченко, Катерина Малікова, Аристарх Латарцев, … . 
 
 
 


