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59-ті «50 слів». 2-й тур 
 

26. 13 
Через Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Хмельницьку, 

Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську, 
Донецьку та Луганську. 

 
 

27. Абетка 
Абе́тка, áзбука, буквар, алфáві́т, альфабе́т (грец. 

αλφάβητο, лат. abecedarium) – розташована в певному 
порядку сукупність літер, що застосовуються для запису 
певної мови. У переносному сенсі «абетка» – основні, 
початкові відомості з якоїсь науки, найпростіші положення, 
основи чого-небудь (у цьому значенні вживаються також 
«азбука» й «ази»).  

 
 

28. Горобець хатній 
Горобе́ць х́атній (Passer domesticus) – найпоширеніший 

вид роду горобців (Passer), родини горобцевих (Passeridae). 
Це один із найвідоміших птахів, що живуть по сусідству із 
житлом людини (звідси його видова назва «хатній»). Добре 
пізнаваний як за зовнішнім виглядом, так і за характерним 
цвіріньканням 

Згідно з оцінками, опублікованими в 2021 році, горобець – найпоширеніший вид 
птахів, який налічує 1,6 млрд особин. 

 
 

29. пробити 
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30. Морзе 
Семюел Фінлі Бріз Морзе (27 квітня 1791, Чарльзтаун – 2 

квітня 1872, Нью-Йорк) – американський винахідник і художник. 
Морзе сприяв винаходу телеграфної системи, був спів розробником 
азбуки Морзе і допоміг розвинути комерційне використання 
телеграфу.  

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 
усередині своїх кодів. Кодування сучасної й вихідної таблиць 
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, на ряді з 
«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 прийом 
радіограм. От чому незабаром з'явилися різні варіанти телеграфної абетки, що не містили 
кодів з 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. 

 

31. Маккартні 
Сер Джеймс Пол Маккартні MBE (англ. James Paul McCartney; 

нар. 18 червня 1942, Ліверпуль) – британський співак, композитор, 
автор пісень, мультиінструменталіст, музичний продюсер, 
підприємець, лауреат численних премій Grammy, кавалер Ордена 
Британської імперії, лицар Британської імперії. Здобув всесвітню 
популярність як один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles. 
Разом із Джоном Ленноном  сформував один із найвпливовіших і 
найуспішніших творчих тандемів, який написав одні з 
найпопулярніших пісень в історії рок-музики. 

Із розпадом гурту «Бітлз» Маккартні почав успішну сольну 
кар'єру й заснував гурт Wings разом з дружиною Ліндою Істмен Маккартні й гітаристом 
Денні Лейном. Окрім поп- і рок-музики він писав електронну й класичну музику, а також 
музику для кінофільмів. Як сольний артист випустив численні альбоми. Брав участь у 
благодійних концертах. Займає 64-ту позицію в британському рейтингу «100 геніїв 
сучасності». 

Написана ним пісня «Yesterday» найчастіше виконується іншими музикантами (існує 
приблизно 2500 різноманітних версій пісні) і звучала тільки на американському радіо й 
телебаченні понад 7 мільйонів разів. «Mull of Kintyre», сингл його гурту Wings, був 
проданий тиражем понад 2 мільйони екземплярів, що стало рекордом музичної індустрії 
Великої Британії. 

Визначна постать шоу-бізнесу, Маккартні також відомий як філантроп, пропонент 
вегетаріанства,маля́р, активіст рухів Make Poverty History (з підтримки країн Третього 
світу) і PETA (за гуманне поводження з тваринами), кампаній проти використання 
протипіхотних мін і полювання на морських котиків. 
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32. інтергляціали, коливання параметрів земної орбіти (цикли Міланковича) 
Інтергляціал (лат. Inter — між і лат. Glacies — крига), міжльодовиковий період, епоха 

— проміжки часу, що розділяють холодні епохи зледеніння антропогенного періоду. 
Характеризувалися відносно теплим кліматом і повним зникненням льодовикового 

покриву помірних широт. 
Причини регулярного та періодичного чергування зледенінь та інтерстадіалів 

достеменно невідомі. Найчастіше це пов'язують зі змінами режиму надходження сонячної 
радіації на різні ділянки земної поверхні через періодичні коливання параметрів земної 
орбіти (цикли Міланковича). 

 

33. вертоліт, гелікоптер 
Вертоліт, гелікоптер (фр. hélicoptère – від грец. 

ἕλιξ, гелікс, род. відм. ἕλικος, гелікон – «гвинтова 
лінія» + грец. πτερόν, перон — «крило»). 

Першим вертольотом, який зробив петлю 
Нестерова, вважається легендарний Ка-50 - «Чорна 
акула». Ка-50 здатний виконувати повний оборот в 
360°, проте даний маневр видається занадто 
небезпечним для скільки-небудь частих демонстрацій через підвищену вірогідність 
схлестиванія лопатей несучих гвинтів. 

Зараз же на авіашоу вертольоти демонструють «косу петлю» - оборот в 360° робиться 
в похилій площині. 

Саме в Україні був створений перший у світі вертоліт. 
 
Свою назву — «мертва» — отримала через те, що деякий час була розрахована тільки 

теоретично на папері і практично не виконувалася. До П.М.Нестерова навіть горизонтальні 
розвороти на аеропланах (літаках) робили без крену — «млинцем». Його заслуга в тому, 
що він почав використовувати підйомну силу крила для маневру і в горизонтальній і у 
вертикальній площинах. Він так довіряв власним розрахунками, що перед виконанням 
«мертвої петлі» навіть не пристебнувся ременями до літака. Розрахунки виявилися 
правильними і у верхній точці петлі він не випав, як дехто застерігав – відцентрова сила 
притиснула пілота (льотчика) до сидіння. Перші спроби виконати цю фігуру пілотажу 
здійснювалися на зорі авіації на літаках, які не витримували перевантажень, що виникали 
при цьому, і руйнувалися – пілоти зазвичай не виживали. Вперше у світі її було виконано 
27 серпня (9 вересня) 1913 року в Києві над Сирецьким полем П.М.Нестеровим на літаку 
«Ньюпор-4» з двигуном «Гном» потужністю 70 к. с. Цим маневром Нестеров започаткував 
вищий пілотаж. 

У світі немає єдиної думки щодо того, хто був першим виконавцем даної фігури. 
Зокрема, у Франції та низці інших західноєвропейських країн, прийнято вважати, що це 
був французький пілот Адольф Пегу, який виконав трюк 6 вересня 1913 року на літаку 
Blériot XI. Причина в тому, що Пегу був досить популярним льотчиком, відомим своїм 
шоу, в той час як Нестеров був маловідомим військовим. У Росії вважається, що Пегу 
виконав не «мертву петлю», а S-подібну фігуру, на короткий час опинившись головою 
вниз. 

 
 

34. крутіться 
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35. Москва 
Мавзолей В.І.Леніна (у 1953-1961 рр – Мавзолей В.І.Леніна–І.В.Сталіна). 
 

 
 

Мавзолей (лат. mausoleum, від грец. Mausoleion) – монументальна похоронна споруда, 
що включає камеру, де поміщалися останки померлого і поминальний зал. Назва 
«мавзолей» з'явилася від гробниці правителя Карії тирана Мавсола в м.Галікарнас (нині в 
Туреччині; середина IV ст. до н.е.). Ця гігантська споруда, що вважалася одним з семи 
чудес світу, протягом півтори тисячі років викликала загальне здивування, поки не була в 
Середньовіччі зруйнована – ймовірно, землетрусом.  

Мавзолеєм може також називатися споруда, яка містить множинні склепи для 
поховання. Сучасні мавзолеї часто мають колумбарій для праху кремованого. Мавзолеї 
можуть бути самостійними будівлями або частиною більшої споруди – церкви, трибуни. 
У ісламських країнах є чимало мавзолеїв, шанованих населенням, вони представляють 
релігійну і архітектурну цінність (наприклад, мавзолеї Хіви, Мавзолей Кору в Пасаргадах). 

Мавзолеї набули поширення в Стародавньому Римі і в Середньовіччі на Сході. У XX 
столітті у низці країн зведені мавзолеї політичних діячів. 

Найбільш відомі: саркофаг російського хірурга Миколи Пирогова, гробниця маршала 
Пілсудського, мавзолей Гранта в Манхеттені (з прахом американського президента Улісса 
Гранта), мавзолей Ататюрка в світській Туреччині, гробниця Наполеона. 

 
 

36. тінь слона, звірячий апетит, бажання якісь сильні чи почуття 
Якби мова йшла не про масу, а про вагу, то відповіддю б було що завгодно у стані 

невагомості (у космосі чи при вільному падінні – слон пригнув зі скелі))) . 
 
 

37. ліхтарі, табуретки, … 
Це пам’ятники закоханим.  
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Цей з’явився біля ТЦ Глобус у центрі Києва 
у лютому 2009 року. 

Спочатку хлопець ліхтар був пофарбований 
у кольори українського прапора, а дівчина у 
вишиванці на українському вбранні. У першій 
версії на фартуху пам'ятника хлопця ліхтаря був 
написаний вірш Василя Симоненка «Вона 
прийшла не прохана і не чекана», про несподіване 
кохання дуже романтично і до місця. Їхній автор 
скульптор Володимир Білоконь періодично 
оновлює вбрання закоханих ліхтарів, але в 
наступних варіантах одягу вірші зникли. 

Біля нього вже з’явились і дітлахи))) 
 
 

  
Закохані табуретки у Києві        Закохані канати у Керчі 
(автор також Вол.Білокінь) 
 

        
Закохані колобки у Дніпрі  Закохані камені у Коростищеві 
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38. 1 
Це буква Е. 

Сто (1) 
Грейс (13) 
ПК (17) 
Гроггі (40) 
Електрон (47) 

 

39. апельсину, апельсинові 
Пам’ятник апельсину-рятівнику Одеси було 

встановлено на початку вересня 2004 року. Автор – 
скульптор О. Токарєв. За міською напівлегендарною 
історією у 1800 році Одеса залишилась без привілеїв, 
дарованих їй монаршими засновниками, тоді кмітливі 
містяни вирядили до столиці Петербурга делегацію на 
кількох підводах із екзотичними на той час фруктами – 
трьома тисячами апельсинів з Греції. Ці помаранчі були з 
подякою прийняті російським імператором Павлом I. До 
Одеси посланець Г.Раксоматі повернувся з рескриптом 
імператора про його благовоління та 250 тисячами 
карбованців золотом на будівництво порту і розвиток міста. 

І я минулого року була біля цього пам’ятника) 
 

Цікаво: 
ü У тропічному кліматі стиглі апельсини зеленого кольору, а в помірному – помаранчеві 
ü Приблизно 20 % усіх вирощуваних в світі апельсинів продаються і вживаються у 

свіжому вигляді. Інші йдуть на виробництво соків, екстрактів і консервів. 
ü Аргентина розробила спеціальний вантажний літак для перевезення апельсинів. Модель 

отримала назву «Naranjero», що в перекладі з іспанської означає «Апельсиновий». 
ü У 1820 році в Бразилії спонтанна мутація на одному з апельсинових дерев призвела до 

появи плодів без кісточок, відомих як Navel orange. Розмножувати цей сорт змогли лише 
шляхом щеплення, тому всі існуючі в світі дерева Navel orange є клоном одного 
бразильського дерева. 

ü Після шоколаду і ванілі апельсин є третім найбільш улюбленим ароматом у світі 
ü Оранжереї – спеціальні скляні споруди, де у Європі почали вирощувати апельсини. 

Назва споруди пішла від слова «orange», тобто апельсин. 
ü В Афганістані апельсини зазвичай використовуються в якості приправи до трапези. Їх 

розрізають навпіл і вичавлюють сік прямо в смажені страви – вважається, що це 
допомагає швидше переварити жирну їжу. 

ü На Ямайці за допомогою апельсинів миють підлоги. Принцип той же, що і в Афганістані 
– сік апельсина добре очищає від жиру і масла. 

ü Апельсинова цедра знижує рівень цукру в крові. 
ü На одному апельсиновому дереві може бути до 60.000 квітів, але тільки з 1% їх згодом 

розвиваються плоди. 
ü Чим більше пупок у плода апельсина, тим він солодший. 
ü Апельсини не тонуть у воді, але найбільш солодкі екземпляри швидко йдуть на дно. 
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40. F 
Наступною повинна бути буква Е, але нижня риска вже є, тому поставити 

(домалювати) потрібно лише F. 

 
 

 
41. безліч, один раз 
Не розумію провокацію тут… Чи дехто буде віднімати лише до 0? Чи то я не 

зрозуміла… Безліч, бо потім просто підуть від’ємні числа. 
Або, якщо говорити з гумором, то лише один раз. Бо далі ми вже будемо віднімати 

не від 2022, а від 2020, 2018, тощо. Але так саме мі можемо тоді говорити знов про безліч, 
тому що просто можна виконувати це завдання безкінечно: 
2022 – 2 = 2020 
2022 – 2 = 2020 
2022 – 2 = 2020, тощо 

 
 

42. Quercus, дуб 
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». 

 
43. 8 
Щось дуже мало цього разу… 

Горизонталь.  
3. Бичок (15) 
4. Ля 
5. Айн  
7. Гар  
8. ? (але не з 58-го))) 
9. Орт 
10. ООН 
11. Сиг 

Вертикаль.  
1. Арик  
2. Макарони (46) 
6. ЮНЕСКО (49)  
7. Гроггі (40) 
 
 
 
 

Чайнворд.  
1. Амбра (5) 
2. Айнштайн (50) 
3. Нікулін (21) 
4. Нокдаун (40) 
5. Наклеп 
6. Примара 
 

Р И М А Р А М Б Р 
П   Р   А  А 
Е  Б И Ч О К  Й 
Л Я  К   А Й Н 
К  Ю  Г А Р  Ш 
А  Н  Р  О Р Т 
Н  Е  О О Н  А 
У  С И Г  И  Й 
А  К  Г    Н 
Д К О Н І Л У К І 
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44. Інтеробанг 
Interrobang, також відомий як interabang ( ‽ ) (часто 

представлений будь-яким із ?! !? ?!? або !?!), є нетрадиційним 
розділовим знаком, який використовується в різних письмових 
мовах і призначений для поєднання функцій знака питання, або 
питального знака, і знака оклику, або знака оклику, відомого в 
жаргоні принтерів і програмістів як «тріск». Гліф є накладанням 
цих двох позначок і вперше був запропонований у 1962 році 
Мартіном К. Спектером.  

Перевернутий варіант – гнаборетні (поєднує ¿ та ¡, символ Unicode: ⸘). 
 

45. Тернопіль 
Граф Ян-Амор Тарно́вський, Ян Магнус Тарновський 

(пол. Jan Amor Tarnowski; січень 1488, м.Та́рнів – 16 травня 
1561, родинний маєток Вевюрка) – державний, політичний, 
військовий діяч Польського королівства. Представник 
шляхетського роду Тарновських гербу Леліва. Великий 
гетьман коронний (1527–1559). Придворний короля (з 
1502). Каштелян войницький (з 1522), краківський (з 1536). 
Воєвода руський (1527–1535) і краківський (з 1535). 
Староста сандомирський, жидачівський, сондецький, 
городельський. Перший граф Священної Римської імперії в 
родині Тарновських (1547). Засновник міста Тернополя. 
Тесть руського магната Констянтина Василя Острозького. 

Під час звільнення Стародуба, він застосував 
мінування стіни, що вважається першим успішним використанням мін у середньовічній 
війні.  

Його прізвищем була названа одна з вулиць ЛЬВОВА – вулиця Тарновського (1907–
1943) , а потім її перейменували у вулицю генерала Тарнавського. Це друга серед вулиць 
Львова за кількістю пам'яток архітектури. 

 
 

46. Розпущене волосся 
Найдорожча монета світу носить романтичну назву 

"Розпущене волосся" (1794). Вона не така давня, як деякі 
екземпляри колекцій нумізматів, але має неймовірну цінність. З 
1920 р. Flowing Hair змінив 11 власників, а його ціна виросла з 
$1250 доларів у 1947 р. до $10 млн у 2013 році (приватний 
колекціонер Брюс Морелан) . Експерти вважають, що сьогодні за 
монету можна виручити й більше. 

Цей срібний долар – мрія багатьох колекціонерів. Багато 
експертів вважають, що Flowing Hair був першою 
викарбуваною доларовою монетою. Це означає, що його міг особисто тримати в руках 
президент Джордж Вашингтон. 

 
47.  
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48. барабан 
Бумс-бумс-бумс… 
 

 
 
49. метротрам 
Метротрам (також пре-метро, семі-метро, підземний трамвай) – рейковий міський 

транспорт підземно-наземного типу; найчастіше окрема трамвайна система, що відповідає 
всім стандартам швидкісного трамваю, тобто відділена від проїзної частини, але, крім 
цього, має підземні ділянки. 

Переваги метротраму – абсолютно відокремлений від інших транспортних потоків 
рух (відносно звичайного трамваю), менша вартість рухомого складу (відносно метро), 
можливість прокласти підземні ділянки там, де неможливо наземні (відносно швидкісного 
трамваю).  

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

Часто підземний трамвай будували, якщо на будівництво власне метро не вистачало 
коштів. Таким чином створювалася мережа тунелів, на основі яких пізніше можна було 
створити повноцінну систему метро (з важчим багатовагонним рухомим складом). Таким 
чином виникло метро Брюсселя, хоча деякі маршрути не було переобладнано під метро і 
на них експлуатуються звичайні міські трамваї. 

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

 
Криворізький метротрам – позавулична швидкісна гібридна легкорейкова 

транспортна система (легке метро) у Кривому Розі, Дніпропетровська область, Україна. 
Експлуатується комунальним підприємством «Швидкісний трамвай». 

Має дві лінії довжиною 18 км, якими прокладено чотири маршрути. Налічує 11 
станцій, чотири з яких – підземні, а три – частково підземні). Лінії збудовано за 
стандартами метрополітену, як рухомий склад використовуються трамвайні вагони. Єдине 
місце в країні, де узаконено лівосторонній рух. 

З 1 травня 2021 року набуло чинності рішення Криворізької міської ради про 
безкоштовний проїзд в громадському міському комунальному транспорті для мешканців 
Кривого Рогу при наявності «Карти криворіжця». 

 
 
 

50. ніс 
Рінотілексоманія (але потрібно І замість И) або рінотіллексоманія (подвоєння Л у 

багатьох джерелах) – колупання в носі. 
Дерматилломанія  – колупання шкіри 
Трихотіломанія – виривання волосяного покриву 
 

 
 


