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«Працюю в конкурсі для себе, а не задля результату у вигляді 
певного місця в рейтингу. Процес в даному випадку для мене 
важливіший. А власні можливості та свої недоліки бачу й сама. 

Тож дякую за гарно проведений час.  Прошу не перейматися 
щодо ситуації. Нині були б лише такі проблеми. 

Оксана Пелешок» 
 

Відповіді та коментарі 59-х «50 слів» 
 

1. 1,37 (або 1,38. Узагалі, за умовами - від 1,27 і до 1,47) 
За 1,21…1,26 – 3 бали. 
Аня та Оксана: “При збільшенні шрифту бачимо зростання відношення…”. 

 

2. Північний полюс 
Усі напрямки з цієї умовної точки південні, тому й усі стіни будинку, 

збудованого тут, «дивитимуться» на південь. 
Аня: «Мабуть, краще говорити про північний магнітний полюс». 

 

3. Батько.  Вітчизни. 
Багато хто: «Батько Вітчизни (лат. Pater Patriae) – давньоримський почесний 

титул, що надавався Сенатом за видатні заслуги перед республікою або імперією. 
Уперше цей титул наданий великому пізньореспубліканському політичному 

діячеві й оратору Марку Туллію Цицерону за заслуги в придушенні змови Катіліни, що 
сталася в період його консулату 63 року до н. е. Згодом цей титул надавався багатьом 
римським імператорам. Як правило, це робилося після тривалого їх правління або як 
знак надзвичайного поваги з боку сенату за колишні заслуги. 

Пізніше, за нових і новітніх часів, у різних державах цей титул присуджувався 
ряду видатних державних діячів, таких, як Петро І у Російській імперії, Джордж 
Вашингтон у США, Махатма Ганді в Індії, Ілля Чавчавадзе в Грузії, Віктор Іммануїл ІІ 
в Італії, Хуан Пабло Дуарте в Домінікані, Мігель Ідальго в Мексиці». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/... 
https://www.wiki.ru-ru.nina.az/... 
 

4. Тигр 
За китайським календарем, Новий рік настав 1 

лютого й буде тривати до 22 січня 2023 року. Дати 
початку та кінця року в китайському календарі не 
збігаються з такими датами в звичному для нас 
Григоріанському календарі, оскільки там 
використовують місячні цикли й Новий рік приходить, 
коли на нічному небі з’являється другий місяць-молодик 
після зимового сонцестояння. 

1 лютого в Китай прийшов не 2022, а 4720 рік. 
https://tsn.ua/ukrayina/kitayskiy-noviy-rik-2022-koli-tigr-vstupaye-u-prava-za-shidnim-kalendarem-

ta-yak-yogo-zustrichati-1952230.html 
 

5. Діораму(-и) 
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Перша діорама була створена у Франції 1822 року Луї Жаком Дагером, відомим 
винахідником фотографії. 

В Україні найвідомішими діорамами є: «Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року» 
– Севастополь, «Битва за Дніпро» – Дніпро, «Штурм фортеці Ізмаїл» – Ізмаїл, 
«Будівництво ДніпроГЕСу» – Запоріжжя. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0 
 

6. Баляди 
За БалАди – 0,5 бала. 
“Баляди і розкази”. 1876. 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/... 

 

7. Становище. Та деякі його українські синоніми: Позиція.  Умови.  
Роль.  Точка зору.  Ситуація.  Стан.  Обставини.  … 

А ще - Положення.  Походження.  Шляхетність. … 
Фразеологізм «не в своїй тарілці» був запозичений у французів, але самі французи 

навіть не підозрюють, що це взято в них. Річ у тім, що при перекладі французького 
слова «assiette», яке має два значення – «становище» з його численними синонімами й 
«тарілка», – перекладач припустився помилки: замість «ти не в своєму становищі» 
переклав «ти не в своїй тарілці». Так і пішов цей неправильний переклад гуляти зі 
значенням: людина відчуває себе ніяково, незатишно, некомфортно. Ще А.Пушкін, 
знавець французької, указував на неточність перекладу, але, як відомо, розмовна мова 
живуча, і навіть Пушкіну не вдалося викорінити цей фразеологізм. Так і почувають 
іноді себе люди не в своїй тарілці… 

 

8. Рибниця. 
Багато хто: «Рибниця – місто-побратим українського міста Вінниця. 
Колись входила й до складу України: 
• Українська Народна Республіка (1917-1919); 
• Українська Радянська Соціалістична Республіка (1919-1924)». 
 

9. Відпустка 
Бо: від перевернутого «суп» біжить кіт, «в якому» треба вибрати таку 

послідовність букв: третя, потім перша, потім букву «а». 
 

10.    (порожнє місце. Прокреслення прирівнюється до порожнього місця!). 
Інші рівноправні варіанти правильної відповіді: не знаю (= не можна відповісти. 

= відповідь багатозначна тощо). Зокрема – і обурення недбалістю, неоднозначністю 
формулювання). 

Пояснення. Автор запитання не зміг дати посилання на знайдену ним відповідь. А 
впертий багатогодинний пошук оргкомітетом спроб підтвердження призвів до того, що 
ми переконалися: на це «звання» можуть претендувати і Абхазія, і Південна Осетія, і 
Придністров’я, і Нагірний Карабах, і ще багато інших самоутворень. 

А чому даємо 1 бал за порожнє місце? Хоча б тому (а це ↓ пам’ятають старожили 
нашого заходу), що багато років ми звертали увагу на одну з безлічі недолугостей 
шкільних навчальних програм. Там якщо дається якесь завдання, то воно обов’язково 
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має конкретну відповідь. А невже така хибна «директива» готує учнів до реалій? Хіба 
це відповідає тому, що є в житті? 

До речі, ми порівняно нещодавно казали в коментарях, що краще не чіпати понять 
«країна», «держава», «республіка», «штат», «земля» тощо. Бо там є безліч «підводних 
каменів». 

А для розширення вашого світогляду рекомендуємо ознайомитися з http://visnyk-
psp.kpi.ua/article/view/140565/137643 

 

11. Шаргей.  
Кондратюк. 
За два варіанти відповіді - додаткові 0,3. 
За два варіанти відповіді – додаткові 0,3. 
Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім’я Шаргей Олександр 

Гнатович; народився 9 (21) червня 1897, Полтава, Україна – місце та 
дата смерті точно невідомі, не раніше 1942) – український учений-
винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних 
польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», якою подорожували 
на Місяць космічні кораблі «Аполлон». 

Прізвище та ім’я О.Шаргей був змушений змінити, боячись репресій радянської 
влади, оскільки був свого часу офіцером царської, а згодом – Білої армії. 

https://www.imena.ua/blog/shargey-knodratyuk/amp/ 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1

%8E%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%
D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/cherven/21/1897-narodyvsya-yuriy-kondratyuk-vynahidnyk 
HTTP://HEROES.PROFI-FOREX.ORG/UA/KONDRATJUK-JURIJ-VASILOVICH 

 

12. 1. 
Це картина А.Матісса «Човен» (техніка – аплікація). 
На картині – човен із вітрилом, який відображається у воді. 
Вікторія та ще дехто: «На картині зображено блакитні вітрила на білому тлі. Два 

вітрила художник намалював не просто так: друге вітрило – це відображення першого 
на гладі води. Для того, щоб не помилитися, як правильно повинна висіти картина, є 
невеликий секрет: більше вітрило повинно бути верхом картини, а пік вітрила повинен 
бути спрямований у правий верхній кут». 

Аня та ще дехто: «Щоб не помилитися в тому, як повинна висіти картина, потрібно 
звернути увагу на деталі. Більше вітрило має бути верхом картини, а друге вітрило – це 
відображення першого на гладі води». 

Курйоз був такий. Роботу живописця виставили в музеї Нью-Йорка, повісивши 
догори ногами. Минуло більше місяця, і тільки потім виправили помилку. 

https://jyvopys.com/choven-anri-matiss/ 
https://m.gazeta.ua/articles/culture/_kartina-matissa-46-dniv-visila-dogori-drigom/1000702 

 

13. А(Е)нклав. 
Оксана та ще дехто нагадують: «Якщо анклав має морський берег, його називають 

напіванклавом (наприклад, Гамбія, Монако). У російській Вікіпедії зауважується, що 
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щодо держав поняття «анклав» застосовується лише у випадку, коли вони повністю 
оточені іншою (однією) країною і не мають виходу до моря». 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2 
 

14. П’ять. 
5. 
Доречна репліка оргкомітету щодо відповіді «6». Більшість джерел інформації не 

відносять Югославію до альпійських країн. Приміром, Оксана пише: «Теоретично до 
цього переліку при бажанні можна було би спробувати втиснути ще й Словенію, яка в 
період зимової Олімпіади в Сараєво 1984 року входила до складу Югославії, але, 
оскільки змагання проходили не на її території, а на території нинішньої Сербії, то це 
питання залишаю в розділі фантазій на вільну тему». 

 

15. 9. 
Шліманн. 2. Харків. 3. Лумумба. 4. Миколай. 5. Макарони. 6. Коза. 7. Амбра. 8. 

Рогозов. 9. Айнштайн. 10. Сто. 
Чомусь лише єдина Аня написала, що у двох словах неправильно вказана кількість 

букв (за що згідно умов їй нараховані аж 0,5 додаткового бала). 
 

16. 16,5. 
Один із варіантів розв’язування: 
С+К=15 
КР+С=13 
К+КР=5 
2С+2К+2КР=33 
С+К+КР=16,5 
КРОЛИК=1,5 
КІТ=3,5 
СОБАКА=11,5 

 

17. 33. 
Це 15 + 13 + 5. 

 

18. Рушник. 
Серветка і таке інше. 
Аня: «Це з серії дитячих загадок, які діти розв’язують легко, а дорослих  на них 

«перемикає»)))». 
 

19. Інтелектуальні. 
Автора цього питання надихнуло, стримано кажучи, сумнівне твердження одного 

тренера зі, здається, стрибків у довжину (чи, можливо, «зі стрибків у сторону»? Автор 
призабув), що ця дисципліна ВСЕБІЧНО розвиває його вихованців. 

Оксана: «Перші речення визначення в українській та російській Вікіпедіях 
співпадають у плані того, що спорт – це зіставлення фізичних та (та/або в рос. Вікіпедії) 
інтелектуальних здібностей, вид фізичної та інтелектуальної активності. Але в 
українській статті Вікіпедії про розвиток інтелектуальних здібностей не згадується в 
першій частині тексту з визначенням спорту як виду діяльності та вказанням його 
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цілей, точніше, прямо не вказується, на відміну від статті з російської електронної 
енциклопедії, чия версія визначення спорту в даному конкретному випадку, на мою 
думку, краще продумана авторами. 

Однак в українській Вікіпедії і частково в російській є ось така вказівка: «Спорт 
означають у загальних рисах як систему діяльності, що вимагає фізичної сили або 
спритності. Найбільші змагання, такі як Олімпійські ігри, допускають тільки ті види 
змагань, що відповідають такому визначенню, а Рада Європи не визнає спортом 
діяльності без фізичної складової. Однак чимало змагань без фізичної складової 
вимагають визнання як розумових видів спорту. Міжнародний олімпійський комітет 
визнає шахи та бридж bona fide видами спорту, а Всесвітня асоціація спортивних 
федерацій SportAccord визнає 5 нефізичних видів спорту: бридж. шахи, шашки, го та 
сянці й обмежує кількість ігор, що можуть набути статусу виду спорту». 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 

 

20. Живеш. 
І людожер, і чесний-порядний покажуть один і той же напрям, бо перший бреше, 

а другий – ні. 
 

21. Зозуля. 
Аня: «Зозуля звичайна. Інші види в Україні не водяться. 
Місце зимування вона залишає рано, проте до місць 

гніздування пересувається поступово й не досить швидко, 
зазвичай у другій половині квітня чи навіть у травні (коли розцвітає черемха). Спочатку 
прилітає самець. Він 2-3 дні облаштовується, вивчає територію, після чого починає 
кликати самку криками «ку-ку». Самка у відповідь видає звуки «клі-клі». Зозулі 
звичайні своїх гнізд не будують і яєць не насиджують, виявляючи гніздовий 
паразитизм. Вільна від клопоту в будуванні гнізда й насиджуванні яєчок, зозуля летить 
туди, де є багато шкідників лісу. Вона дуже допомагає деревам і лісникам. Тільки 
уявіть: доросла пташка за годину може з’їсти до сотні гусениць, а полює вона на них 
цілісінький день без упину». 

https://m.facebook.com/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-123598918223453/?__tn__=%2Cg 

 

22. Хрестяться. 
Знаменуються. 
Благословляють. 
Осіняють (хресним знаменням). 

 

23. Ментальний. 
Оцінюється рівень інтелектуального розвитку. 
Психологічний. 
Соціальний. 
Моральний. 
За дві відповіді - +0,3. 
https://pidru4niki.com/77669/psihologiya/zagalna_harakteristika_viku 
https://www.volynnews.com/news/society/protses-starinnia-mozhna-pryzupynyty-psykholoh/ 
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https://liza.ua/materialyi-na-ukrainskom-yazyike/psihologichnij-vik-shho-cze-take-i-yak-jogo-viznachiti/ 
 

24. Боксери. 
 

25. Гребенщиков. 
Грєбєнщіков. 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1

%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 

26. 13. 
Це десь паралель 48,3°. Для орієнтування: вона проходить майже посередині 

кордону між Україною та Словаччиною. Для того щоб зняти всі сумніви, можете 
скористатися даними з Вікіпедії, де перераховані координати крайніх точок деяких 
областей України. Перераховуємо всі області, які підходять під параметри запитання, 
із заходу на схід: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, 
Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, 
Харківська, Донецька, Луганська. 

Оксана: «Щодо того, що не відкриваються карти – нині не відкривається або 
заблокована величезна кількість сайтів, розміщених на російських хостах, зокрема й ті, 
інформація в яких опублікована українською мовою. На жаль, тепер нема доступу до 
величезної кількості інформації. Тому не лише моя робота буде дуже урізаною і 
неповною. Адже ще три дні тому ці сайти відкривалися без проблем».  

Оксана: «На цьому етапі я з жахом для себе виявила, що занадто звикла 
працювати за принципом '’Натисни на кнопку – отримай результат’’. Бо, повозившись 
із пошуком більш-менш розбірливого зображення, нарахувавши лише  десять областей 
(як потім виявилось – вони були на паралелях 48 та 50), нарешті згадала, що вдома є 
географічний атлас.😞"#$%». 

 

27. Абетка. 
Інші – алфавіт, альфабет, азбука. 

 

28. Курка. 
Ку́ри сві́йські або дома́шня ку́рка (Gallus gallus 

domesticus). 
За «червоноклювий ткач» чи інші варіанти – 0. Бо 

українська Вікіпедія їх не згадує. 
 

29.  Пробити. 
 

30. Морзе. 
Семюель (= Самуїл тощо…). 
Три розділові знаки – це крапка, тире та ще й довге тире, яке він 

використовував спочатку і яке потім зникло з його азбуки. 
Аня та Оксана «в один голос»: «Вихідна таблиця «коду Морзе» 

разюче відрізнялася від тих кодів, що сьогодні звучать на аматорських 
діапазонах. У ній, по-перше, використовувалися посилки трьох 
різних тривалостей (крапка, тире й довге тире). По-друге, деякі 

символи мали паузи всередині своїх кодів. Кодування сучасної й вихідної таблиць 



 7 

збігаються тільки для приблизно половини букв (A, B, D, E, G, H, І, K, M, N, S, T, U, V 
й W) і не збігаються для жодної цифри. Більше того, для побудови коду ряду символів 
в оригінальній «морзянці» взагалі використовувалися інші принципи. Так, поруч із 
«крапками» й «тире», були сполучення «подвійне тире» (буква L) і навіть «потрійне 
тире» (цифра 0), а деякі символи містили в собі паузу… Це помітно ускладнювало 
приймання радіограм. От чому незабаром з’явилися різні варіанти телеграфної абетки, 
що не містили кодів із паузами між телеграфуванням. 

Сучасний варіант міжнародного «коду Морзе» (International Morse) з'явився 
порівняно недавно — в 1939 році, коли було проведене останнє коректування (т. зв. 
«континентального» варіанта), що стосувалось в основному розділових знаків». 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8E%D0%B5%D0%BB_%D0
%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%96_%D0%91%D1%80%D1%96%D0%B7_%D0%9C%D0%B
E%D1%80%D0%B7%D0%B5 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B5,_%D0%A1%D1%8D%
D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB 
 

31. Маккартні.  
Сер Джеймс Пол Макка́ртні. Зокрема написана ним пісня 

«Yesterday» найчастіше виконується іншими музикантами (існує 
приблизно 2500 різноманітних версій пісні) і звучала на 
американському радіо й телебаченні понад 7 мільйонів разів. 

Про варіант Джексон (Майкл) – він «наступає на п’яти» 
Маккартні. Але нам не відомий той факт, що саме Джексон 
згадується в цьому контексті в Книзі рекордів Гіннесса. 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D
0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96 
 

32. Вулкани. 
Відповідь дуже спірна. Бо для прикладу Вікторія зауважує: «На це запитання 

немає точної відповіді. Періодів зледеніння було декілька, і в кожному могли бути інші 
причини. Серед причин називають і вуглекислоту, і горячі джерела, і бактерії, і 
організми з хребтом із карбонату кальція, і ще декілька. Які б причини не називали 
вчені, жодної з них не можна вважати остаточно правильною». 
 

33. Вертоліт. 
Гвинтокрил (? Бо див. нижче). 
Гелікоптер (фр. hélicoptère – від грец. ἕλιξ, гелікс, род. відм. ἕλικος, гелікон – 

«гвинтова лінія» + грец. πτερόν, перон — «крило»). 
Але Оксана зауважує: «Нарівні зі словом «вертоліт» у сучасній українській мові 

щодо цього літального апарата широко вживають інші назви, зокрема «гвинтокрил». 
Вживання останнього терміну як синоніма до «вертоліт» слід визнати 
гіперкорекційною помилкою, оскільки «гвинтокрил» — це зовсім інший тип літальних 
апаратів». 

Сконструював Ігор Сікорський. 
У травні 1949 року була виконана «мертва петля» на вертольоті Sikorsky S-52. 

Звісно, що вже не в Києві… 
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Оксана: «Різні вертольоти Сікорського перевозили всіх президентів США – від 
Дуайта Ейзенхауера до Дональда Трампа. 

Але для Сікорського, який був глибоко релігійною людиною, найбільшою 
гордістю залишалося використання його вертольотів для порятунку життя. 

25 жовтня 1972 року Сікорський написав у листі, відповідаючи одному 
дописувачу за вдячність за врятоване життя: «Я завжди вважав, що вертоліт стане 
видатним засобом для найрізноманітніших місій із порятунку життя, і зараз, 
наближаючись до кінця мого життя, я отримую задоволення, знаючи, що це виявилося 
правильним». 

https://www.radiosvoboda.org/a/the-man-who-made-bombers-for-the-tsar-and-helicopters-for-the-
us-president/29243651.html  

https://kpi.ua/sikorsky-foto  
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%

96%D1%82 
 

34. Крутіться. 
Повертайтеся. 

 

35. Москва. 
Мавзолеї. 
Світлана: «На 8,5 років Сталіна підселяли в мавзолей до Леніна». 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0
%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0 
 

36. Тінь (від слона). 
Аня пише (занадто науково як на розум В. Косенка): «Якби мова йшла не про 

масу, а про вагу, то відповіддю б було що завгодно у стані невагомості». 
 

37. Ліхтарі.  
Табуретки.  
Канати. 
Колобки. 
Камені. 
Чотири останні 

«здобутки» – Ані та 
Оксани. Це пам’ятники 
«закоханим» предметам 
відповідно у Києві, Керчі, 
Дніпрі та Коростишеві. 

https://blog.vlasne.ua/uk/zakohani/ 
 

38. 1. 
ОДНА. 
Бо: ПК; сто; Грейс; гроггі; електрон. 
Світлана зауважує: слово «грогі» повинно писатися без 

подвоєння букви «г». 
 

39. Апельсинові(-у).   
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За апельсин - 0,5. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B

D%D1%82_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83  
 

 
40.   
За F (друковану букву) – 0,5. Бо в завданні давалися не букви, а компонування 

різних фігур (прямокутників, дуг), які дещо СХОЖІ на певні букви. Соррі. 
Не Е. Бо там уже є нижня рисочка, яка разом із F утворить потрібне Е. 
Е – 0. Категорично. 

 

41. Один. 
Безліч. 
Бо вже на наступному етапі ви будете віднімати двійку не від 2022. 
Але супер нестандартна Аня зауважує: «Безліч, тому що це завдання можна 

виконувати безкінечно: 2022 – 2 = 2020,  2022 – 2 = 2020, 2022 – 2 = 2020 тощо». 
 

42. Дуб. 
Кверкус. ¯ 
Quercus. ¯ 
 Оксана звернула увагу на невдалий двозначний мовний зворот у запитанні: 

«Гарне дерево» – буквально, але не по-нашому. 
Українська Вікіпедія: «Дуб у багатьох народів вважають найкрасивішим деревом, 

і до нього ставляться з пошаною і любов'ю. Недарма латиною дуб так і називається: 
«гарне дерево» – Кверкус (Quercus), від кельтських слів «quer» – «гарний» і «cuez» – 
«дерево». 

Сайт Сирецького дендропарку: 
https://syrets-dendropark.kiev.ua/derevni-porodi/dereva/dereva-listyani/283-quercus-dub.html 
Сайт московского магазину:   https://ya-magazin.ru/kak/dub 
Московська фірма пиломатеріалів:   http://www.elkon-doska.ru/pilom/dyb.html 
Про кельтський календар: 
https://tsn.ua/astrologiya/keltskiy-kalendar-derev-2021-misyac-duba-1804945.html 
База питань «ЧГК»:   https://db.chgk.info/question/russv07.4/15 
Римляне называли его кверкус: https://vikings-warofclans.ru/kaktusy/dub-kakoe-rastenie.html 
Заповідник «Брянський ліс»:   http://libryansk.ru/rastitelnyj-mir.22655/ 

 

43. 8.   
Амбра, бичок, Нікулін, нокдаун, гроггі, макарони, ЮНЕСКО, Айнштайн. 

 

44. Інтер(р)обанг. 
?! !?   !?!  Іноземні назви - еxclarotive, exclamaquest, exclarrogatif … . 
Перевернутий – гнаборретні. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%

D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3  
https://uk.mentovento.com/13-little-known-punctuation-marks-we-should-be-using  

 

45. Тернопіль. 
Це Ян-Амор Тарновський. 
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Була вулиця ТарнОвського, а зараз – ТарнАвського. 
Але Аня підправляє нас: «Його прізвищем була названа одна з вулиць ЛЬВОВА – 

вулиця Тарновського (1907–1943), а потім її перейменували у вулицю генерала 
Тарнавського». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-
%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9  

https://www.tourclub.com.ua/uk/info/local-lore/ternopil-
region/ternopil/Jan_Tarnowski_founder_of_Ternopil  
 

46. Розпущене. 
Перший американський долар 1794 року з романтичною назвою «Розпущене 

волосся». Було викарбовано лише 2 тисячі таких монет. 
Вікторія: «Складати список найдорожчих монет – заняття невдячне. В одних 

джерелах мова йде про одну монету, а інші джерела віддають перевагу зовсім іншій». 
https://ukrreporter.com.ua/suspilstvo/history/najdorozhchoyu-monetoyu-svitu-vvazhayetsya-sribnyj-

dolar-1794-roku.html  
https://sites.google.com/site/najdorozcimonetivsviti/rozpusene-volossa  

 

47. Охвістя. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8F 

 

48. Барабан. 
Зверніть увагу, що формулювання цього запитання наскрізь просякнуте 

ехидством та несприйняттям дідуганом того, що молодь поклоняється лише ритмові: 
бум-бум-бум … Тобто для сучасної юні головне в цій какофонії (між іншим, ой яке 
дошкульне це слово – КАКОфонія!) – це щоб гецати (теоретично – у такт із барабаном, 
а на практиці – просто як-небудь підстрибувати). 

Аня: «Бумс-бумс-бумс…». 
 

49. Метротрам. 
Криворізький швидкісний трамвай. Чотири станції метротраму розташовані під 

землею. Конструкція нічим не відрізняється від звичних станцій метро. 
Аня: «Переваги метротраму – абсолютно відокремлений від інших транспортних 

потоків рух (відносно звичайного трамвая), менша вартість рухомого складу (відносно 
метро), можливість прокласти підземні ділянки там, де неможливо наземні (відносно 
швидкісного трамвая). 

Недоліки – менша місткість, ніж у потягах метро, набагато вища вартість 
будівництва й експлуатації тунелів, порівняно зі швидкісним трамваєм, який цього не 
потребує. 

Лінії метротраму існують в Антверпені, Шарлеруа й Брюсселі (Бельгія), Гаазі 
(Нідерланди), Сан-Франциско (США), Кракові, деяких містах Німеччини, в Цюриху, у 
Волгограді (Росія)». 
 

50. Ніс. 
Аня (ох, ця всевидюча скрупульозна невсипуща Анечка! J ): «Потрібно І замість 

И, або рінотіллексоманія (подвоєння Л у багатьох джерелах)». 
http://www.h-d.in.ua/wp-admin/post.php?post=934&action=edit 


