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Бойко Анна Олександрівна 
06.07.1980 
25009 м.Кропівницький вул.Новосибірська, 5/5 (як я хочу у роботі ІІ туру написати 

тут – м.Краматорськ!) 
Мама у декретній відпустці 
21.03-05.04.2022 
 

 

1. 1,29 
Яким розміром надрукована буква не має значення? 
На жаль, у мене нема лінійки зараз… Лише швацька стрічка. На вимірюванні це 

могло вплинути, а ось на відношення ширини до висоти – неповинно. 
При розмірі 200 маємо: 6,8 : 5,3 = 1,283 
При розмірі 400 маємо: 13,7 : 10,6 = 1,292 
При розмірі 500 маємо: 17,1 : 13,2 = 1,295 
Більший розмір на екрані не вміщуються( 
Чомусь при збільшенні шрифту бачимо зростання відношення… 
 

2. Північний полюс 
Бо звідти всі напрямки – на південь. 
Мабуть, краще за все говорити про північний магнітний полюс. 
 

3. Батько Вітчизни 
Батько Вітчизни  (лат. Pater Patriae) – давньоримський почесний титул, що 

надавався Сенатом за видатні заслуги перед республікою або імперією. Згодом, 
в новий та новітній час, подібні титули також присуджувалися представницькими 
органами влади багатьох (в основному, європейських) держав. 

 

4. Тигр 
1 лютого, в день другого Нового Місяця (Молодика) після Дня зимового 

сонцестояння, згідно з давньою китайською традицією, настав Новий східний 
рік Чорного водяного Тигра. Триватиме він до 21 січня 2023 року. 

 
 

 
5. Діораму 
Діорама – стрічкоподібна, зігнута півколом живописна картина з переднім наочним 

планом (споруди, реальні і бутафорські предмети). Діораму відносять до масового 
видовищного мистецтва, в якому ілюзія присутності глядача в природному просторі 
досягається синтезом художніх і технічних засобів. 
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Діорами розраховані на штучне освітлення і часто розташовуються в спеціальних 
павільйонах або музеях. Величезну роль в експонуванні діорами грають устаткування 
експозиційного залу і конструкція оглядового майданчика, а також світло і звук 
(музичний і дикторський супровід). Більшість діорам присвячена історичним битвам. 
Найширше діорама застосовується в музейній практиці як особливий спосіб подачі 
документального матеріалу, підкріплений образною емоційністю. 

Перша діорама була створена у Франції в 1822 році Луї Жаком Дагером, 
винахідником фотографії. Складні механізми і витончена гра світла разом з дзеркалами 
і запоною розмірами 22×14 м діорами Дагера і Бутона тримали в напрузі глядачів, перед 
якими кожні 15 хвилин мінялися сюжети: гори, руїни готичних замків, італійські 
пейзажі. 

В Україні:  
• «Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року» – Севастополь 
• «Битва за Дніпро» – Дніпро 
• «Штурм фортеці Ізмаїл» – Ізмаїл 
• «Будівництво ДніпроГЕСу» – Запоріжжя 

 
6. Баляди 
«Баляди і розкази» — дебютна поетична збірка українського 

письменника Івана Франка; видана у 1876 році у серії «Письма Івана 
Франка», у якій пізніше вийшли збірка прози «Борислав. Картини з 
життя підгірського народу» (Випуск ІІ) та оповідання «Навернений 
грішник» (Випуск ІІІ). Поетичну збірку «Баляди і розкази» 
присвячено «Благородній дівиці Надежді» (літературний псевдонім 
Ольги Рошкевич). 

 
 

7.  
 
 

8. Рибниця 
Рибниця (рум. Rîbniţa) – місто у Молдові (фактично входить до складу 

самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки), розташоване на Поділлі 
(на лівому березі Дністра – українсько-румунському етнічному прикордонні). 

До революції 1917-1918 років – містечко Балтського повіту Подільської губернії. 
Від 1938 року – місто. 

Рибниця – місто-побратим українського міста Вінниця. 
Колись входила і до складу України: 

Українська Народна Республіка (1917-1919 рр.) 
Українська Радянська Соціалістична Республіка (1919-1924 рр.) 

 
9. відпустка 
 
 

10. Осетія (Південна Осетія) 
Абхазія робить це трохи пізніше 
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11. Кондратюк (Шаргей) 
Юрій Васильович Кондратюк (справжнє ім'я Шаргей Олександр 

Гнатович; нар. 9 (21) червня 1897, Полтава, Україна – місце та дата смерті 
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».  

Незалежно від Костянтина Ціолковського вивчав основні проблеми 
космонавтики, космічних польотів і конструювання міжпланетних 
кораблів. У праці «Завоювання міжпланетних просторів» (1929) вивів основне рівняння 
польоту ракети, розглянув енергетично найвигідніші траєкторії космічних польотів, 
виклав теорію багатоступеневих ракет. Першим сформулював теорію багатоступеневих 
ракет, запропонував використовувати для ракетного палива деякі метали й неметали та 
їхні водневі сполуки. Розглянув проблеми створення проміжних міжпланетних баз, 
ідею використання гравітаційного поля небесних тіл для розв'язання цих проблем. 

Багато ідей Юрія Кондратюка (про створення космічних систем, про розрахунки 
траєкторій польотів для висадки на місячну поверхню) використано у практичній 
космонавтиці. Зокрема, результати його наукової праці «Про завоювання міжпланетних 
просторів» були використані при плануванні висадки американських астронавтів на 
Місяць (1969), на зворотному боці якого іменем Кондратюка названо кратер. 

 
12. 1 
Le Bateau («Човен») – робота Анрі Матісса 1953 року. Картина 

складена зі шматочків паперу, вирізаних з аркушів, розписаних 
гуашшю, і створена в останні роки життя Матісса. 

Le Bateau викликав незначний ажіотаж, коли Музей сучасного 
мистецтва в Нью-Йорку, де він розташовувався, вивішував роботу 
догори ногами протягом 47 днів в 1961 році, поки Женев’єв Габер, 
біржовий маклер, не помітила помилку і не повідомила охоронця. 
Пізніше Габерт повідомив The New York Times, яка, у свою чергу, 
повідомила Монро Вілер, арт-директора музею. В результаті твір 
було переповішено належним чином. 

Щоб не помилитися в тому, як повинна висіти картина, потрібно звернути увагу на 
деталі. Більше вітрило має бути верхом картини, а пік вітрила картини має бути 
спрямований у правий верхній кут, а друге вітрило – це відображення першого на гладі 
води. 

 
13. анклав 
Анклав (енклав) (фр. enclave – від лат. inclavare – закривати на ключ) – територія 

або частина однієї держави, оточена з усіх сторін територією іншої держави або частина 
території однієї держави, яка не має спільних меж зі своєю материнською частиною і 
оточена територією іншої держави. Наприклад, Республіка Сан-Марино, розташована у 
межах Італії, італійське місто Кампйоне-д'Італія у Швейцарії. Якщо анклав має 
морський берег, його називають напіванклавом (наприклад, Гамбія, Монако). 

 

14. 5 
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Альпійські країни Європи є терміном, який використовується для позначення 
території навколо Альп. Визначені Альпійською конвенцією 1991 року, вісім 
альпійських держав включають: Італію, Францію, Австрію, Швейцарію, Ліхтенштейн, 
Німеччину, Словенію, Монако. З цих країн Австрія та Швейцарія мають найбільшу 
площу гірського покриття, тоді як межі Ліхтенштейна та Монако знаходяться повністю 
в межах альпійського регіону.  

Хто ж з них приймав Зимові Олімпійські ігри? 
Німеччина – одноразово (ІV) 
Швейцарія – одноразово (V) 
Італія – двічі (VІІ та ХХ) 
Австрія – двічі (ІХ та ХІІ) 
Франція – тричі (І, Х та ХVІ) 
Ліхтенштейн, Монако та Словенія – не приймали поки ще. 
 
 

15. 9 
1. (30) Шліманн  
2. (6) Харків  
3. Лумумба – 7, а не 6 букв 
4. (23) Миколай 
5. (46) макарони – 8 букв, а не 7 
6. (19) Коза 
7. (5) Амбра 
8. (36) Рогозов 
9. (50) Ейнштейн 
10. (1) Сто 
 

16. 16,5 кг 
Не хочу я складати систему рівнянь… Хоча й дуже люблю алгебру.  
Але будемо використовувати лише арифметику (ну й, трохи логіку))) 

І спосіб: 
Маса собаки разом із котом – 15 кг, маса кролика із собакою – 13 кг. Отже, кіт 

важчий за кролика на 2 кг. 
 Маса кота й кролика – 5 кг. Тоді, кіт важить 3,5 кг, а кролик 1,5 кг.  
А собака – 11,5 кг. 
Всі троє разом 15 + 1,5 = 13 + 3,5 = 5 + 11,5 = 3,5 + 1,5 + 11,5 = 16,5 (кг) 
ІІ спосіб: 
В умові кожна тварина згадувалася двічі. Отже, ми просто знаходимо півсуму 

чисел, згаданих в умові.  
(15 + 13 + 5) : 2 = 33 : 2 = 16,5 (кг) 
Це і буде загальна вага всіх трьох тварин разом. А окремо нас і не запитували) 
 
 

17. 33 
Чесне слово!!! Я не читала це питання до того, як розв’язала попереднє 
двома способами))) 

 

18. Рушник 
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Це з серії дитячих загадок, які діти розв’язують легко, а дорослих  на них 
«перемикає»))) 

 

19. Інтелектуальні 
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузького фр. disport – «дозвілля», 

«розвага») – організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в 
зіставленні їхніх фізичних та інтелектуальних здібностей. 

 

20. живеш 
Добрий чесно покаже у той бік, де він живе. А людожер буде брехати, тому покаже 

не на своє плем’я, а на плем’я добрих людей. 
А нам туди й треба) 
 

21. зозуля звичайна 
Інші види в Україні не водяться. 
Місце зимування залишає рано, проте до місць гніздувань 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».  

Кажуть, якщо закувала зозуля, то вже можна купатися. 
Зозулі звичайні своїх гнізд не будують і яєць не насиджують, виявляючи гніздовий 

паразитизм. 
Насправді ж зозуля підкладає яйця в чужі гнізда зовсім не через легковажність. Це 

пристосування пов'язане з особливостями її життя. Вона не може сама насиджувати 
пташенят, бо несе яйця не відразу, як інші птахи, а з інтервалом у 1-3 дні. У період 
відкладання яєць вона встигає відкласти 20 і навіть до 26 яєць. Оскільки розвиток 
зародка закінчується через 11-12 днів, неможливо було б і насиджувати кожне яйце і 
годувати пташеня окремо. 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 за 
ними цілісінький день без упину. Якщо ж у навколишньому лісі з’явилося багато 
шкідників, вона трудитиметься ще старанніше, доки не здолає їх усіх. 

Зозуля перестає кувати, коли нікуди вже підкладати яйця, бо і відповідні птахи 
перестають їх відкладати. У вирій на зиму зозулі починають відлітати ще влітку 
поодинці, а далі вже летять невеликими зграйками. Спочатку відлітають старі птахи, а 
потім молоді. 
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22. хрестяться, знаменуються (скоюють хресне знамення), осіняють хресним 
знаменням, благословляють 

Двоєперстя, або Двоперстіє – прийняте в середньовічному православ'ї (Церкви на 
сході) і донині серед старообрядців і єдиновірців складання пальців правої руки для 
здійснення хресного знамення. Двоєперстя стало загальновживаним на грецькому Сході 
у VIII столітті (замість найпоширенішої в давнину і відомої за святоотцівськими 
свідченнями форми перстоскладання - єдиноперстія). Витіснено троєперстієм - у XIII 
столітті у греків і в 1650-х роках у Московському патріархаті в Російській державі. 

У Російській церкві прихильники двоєперстя продовжували наполягати на цьому 
перстоскладанні на тій підставі, що хресну кару через розп'яття зазнав двоприродний 
Ісус Христос, а не триіпостаний єдиний Бог у трьох особах. Крім того, старообрядці 
вказували на існуючі зображення - ікони, фрески, де були зображені святі, з двоєпалим 
хресним знаменням, а також на мощі святих з двоєперстям, таких як Анна Кашинська, 
Ілля Муромець. 

 

23. психологічний, соціальний, моральний 
Виокремлюють поняття хронологічного, біологічного, психологічного та 

соціального віку. 
Хронологічний вік (календарний, паспортний) виражається кількістю календарних 

років, місяців і днів від моменту народження. 
Біологічний вік (вік розвитку) визначається станом обміну речовин і функцій 

організму порівняно із середньостатистичними показниками. 
Психологічний вік встановлюють співвіднесенням рівня психічного 

(інтелектуального й емоційного) розвитку індивіда з відповідним нормативним рівнем. 
Соціальний вік вимірюється за допомогою співвіднесення рівня соціального 

розвитку людини (наприклад, володіння певним набором соціальних ролей) з тим, що 
статистично нормально для її однолітків. 

Ще говорять про: 
Духовний (моральний) розвиток проявляється в осмисленні людиною життєвого 

призначення. 
 

24. Боксери 
 
 

25. Гребенщиков 
Мова їде про Віктора Цоя – легенду молодіжної культури 80-х років. 
Перша власна зворушливо-правдива пісня: «Мої друзі завжди йдуть по життю 

маршем, і зупинки тільки біля пивних ларьків». 
Під час однієї з поїздок Борис Гребенщиков помітив Віктора Цоя, що співав під 

гітару з компанією в електричці, і запропонував Вікторові допомогу і підтримку не 
тільки зі свого боку, а й з боку Андрія Тропілло («патріарха» радянських підпільних 
продюсерів, який з вересня 1989 очолював Ленінградську філію «Мелодії»), Сергія 
Курьохіна та інших. Віктор Цой заспівав свої пісні Борису Гребенщикову в електричці 
«Петергоф–Ленінград». Згодом Б.Гребенщиков організував Цою і його групі студійний 
запис – таким чином з'явився перший альбом «45» групи «Кино». Альбом з'явився 
влітку 1982 року. Коли Цой записував свій перший альбом, Гребенщикова вважали 
«рок-н-рольним гуру». 


