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61-ті «25 слів» 
  

Друге число-номер (у дужках ) – це порядковий номер відповідного питання для 
українських учасників. 

 

1 (1).  Перевіряємо ваші навички з 

уміння складати майже класичні 

кросворди (білі та жовті клітинки). 

«Майже» – бо тут кросворд доповнений 
круговим «жовтим» чайнвордом. 

У наведеній гратці стерті всі 

номери запитань по горизонталі та по 
вертикалі, але залишені номери 

початків слів у чайнворді. 

Яка загальна кількість слів у цьому кросчайнворді? 
 

2 (4). Перша письмова згадка про НЬОГО, тобто про це паливо, зафіксована в 

«Природничій історії» (46 р. н.е.) римського історика Плінія Старшого. Зараз більш 
поширена ЙОГО назва складається з 4-літерного слова (за таку відповідь ви отримаєте 

лише 0,5 бала). 

А напишіть двослівну ЙОГО назву. 
 

3 (8). Поетка Крістіна Россетті в одному з дитячих віршиків  із гумором відзначила 

парадоксальну спорідненість (переклад В. Луніна): у К є вічко, але К не бачить; у Г є 

вушко, але Г не чує; у Ч є язичок, але Ч не говорить. Напишіть хоча б одне слово замість 
будь-якої з букв К, Г, Ч, що замінюють слова, ужиті в тому віршику. 

 

4 (9). Греки називають її Προύθος. Болгари та візантійський імператор Костянтин 

VII згадували її як Бурат. 

А як називаємо її ми? 
 

5 (10). Життєва ситуація. Мужчина робить комплімент сторонній жінці на 

кшталт, що вони, жінки, є більш вдумливими, більш мудрими, більш чуйними, більш 
уважними, більш беручкими порівняно з  чоловіками… . 

– Звичайно. Адже ви – з ..., а ми – з ... . 

Напишіть будь-яке дуже влучне слово з тих двох, які замінені крапочками. 

Спільна анаграма цих слів, для ускладнення наведена великими буквами, така: 
АВЕЕИМНРРСУ. 

 

6 (11). Він, одесит, учень Іллі Мєчнікова, – геніальний бактеріолог, імунолог та 

епідеміолог. Відзначався блискучими здібностями, неймовірною працелюбністю, 

чіткою спрямованістю інтересів. До 1892 року створив першу ефективну вакцину 
проти холери (а потім – і проти чуми), довівши на собі (!) її безпеку для людини. 

На батьківщині, та й у світі, ученого спочатку не розуміли, не сприймали. Але 

завдяки дозволу британської влади він поїхав до Індії, де тоді лютувала епідемія холери. 

І то був його зірковий час. Він став там, так би мовити, беззаперечним авторитетом, гуру, 
махатмою, богом, … . І досі там його пам’ятають та неймовірно шанують. 
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Його спосіб життя був гранично скромним, навіть аскетичним. Свої кошти 

завдяки високим прибуткам він витрачав на філантропічні цілі, анонімно 

допомагаючи благодійним товариствам і нужденним. Уклавши всі свої заощадження, 

заснував благодійний фонд, який працює й досі, через 92 роки після його смерті. 
Яке його прізвище? 
 

7 (12). Назва найшвидшого різновиду руху коня, яка до речі, фігурує й у досить 

відомому фразеологізмі зі змістом “не роздумуючи”, “відразу ж”, “тієї ж миті”. 
 

8 (17). Запитання із серії “нумо розуміти малюків”. Учасниця Олена пише, що її 

донька в дитинстві називала ЦЕ (незрозуміло чому), ось так: смердотина. Помінявши 

місцями дві букви в дитячій інтерпретації, потім замінивши одну літеру іншою та ще 
викинувши одну, напишіть ЦЕ правильно. 

 

9 (19). Народна (не наукова чотирибуквена абревіатура) назва найбільш 

поширеної хвороби людства, яка вражає людей у всіх країнах. Дорослі зазвичай 

хворіють на неї від двох до п'яти разів на рік. Діти можуть хворіти на це від шести до 
десяти разів на рік. 

 

10 (20).  5 - листопад, 4 - грудень, 4 - лютий, 5 - січень, 1 - березень, 3 - травень, 1 
- липень. Напишіть останнє слово із двох зашифрованих тут. 

 

11 (22). Наша вимова туркменського словосполучення «чорний пісок». 
 

12 (23). Скільки людей побували на Місяці неодноразово? 
 

13 (24). За 24 доби геологи-розвідники подолали ⅜ маршрутного шляху. Яка 

протяжність усього маршруту в кілометрах? 
 

14 (25). Цей одностайно радісно прийнятий усіма суддями футбольний атрибут 

був розроблений 2000 року, уперше використаний 2001 року, на чемпіонатах світу 
його «дебют» відбувся 2014 року, а запатентований він практично рівно 20 років тому, 

29 жовтня 2002 року. 

Є різні варіанти його назви. Можете написати і авторську назву (навіть 

англійською), а можете натякнути таким словом, щоб ми чітко зрозуміли, про що тут 
ідеться. 

 

15 (29). Фотожарт. Тут є дві «головні 

дійові особи»: метелик і .?. 
 

16 (31). Як шестилітерно називається 

працівник певної фінансової установи, про 
якого ось так нищівно та незаслужено 

відгукнувся Марк Твен? 

.?. – це людина, яка позичить вам парасольку в сонячну погоду, щоб забрати її, 

як тільки починається дощ. 
 

17 (32). Пройдіть за таким посиланням (це вступ до симфонічної поеми Ріхарда 

Штрауса «Так казав Заратустра», який ви, без сумнівів, чули):  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Так_казав_Заратустра_(симфонічна_поема). 

А тепер напишіть прізвище автора однієї телепередачі, яка є навіть певним 

родичем нашого заходу, що з самого початку використовував це (а його послідовники 

також використовують) як музичну заставку. 
 

18 (33). Чому знаменитий роман Агати Крісті “Десять негренят” найчастіше 

видається під іншими назвами, приміром: “І нікого не стало”? Зрозуміло, що це 
робиться зокрема й з подачі толерантних США, які прагнуть уникати небажаних 

негативних емоцій серед своїх і не лише своїх мешканців. 

Пропонуємо відповісти одним загальновживаним 16-буквеним словом ‒ і ми 

зрозуміємо хід ваших думок. 
 

19 (35). Суб’єктивно кажуть, що між першим (шоколадним) і третім 

(апельсиновим) розмістився другий найбільш улюблений аромат у світі. Це – … 
 

20 (38). Грецьке слово kline означає "ліжко", "постіль". А приміщення, де багато 

ліжок, стародавні греки називали словом … . 
 

21 (39). Які два до тодішніх основних кольорів веселки додав, крім усього, ще й 

прибічник нумерології та символічності Ісаак Ньютон, щоб їх стало не 5, як уважали 

до нього, а сім? 
 

22 (44). «.?. – це війна без кровопролиття, тоді як війна – це .?. з кровопролиттям» 

– це слова одного політика ХХ-го століття, якого з певних причин поки що не назвемо. 
Яке одне й те ж слово двічі замінене тут трьома крапками? 
 

23 (45). Зі слів-відповідей до (увага!) 60-го заходу (див. 
україномовні сторінки сайту, а саме http://www.h-d.in.ua/events/60-й-

захід-50-слів/) вдало оберіть кілька штук для виконання завдання так, 

щоб вони, так би мовити, покрили якомога більшу кількість 
клітинок цієї ґратки → .  

У ґратці всі букви маленькі. 

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 можуть частково перетинатися, накладатися), приміром, 

так, як на допоміжному рисунку ліворуч із двома словами там: бал та ліра (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? 
 

24 (49). ☹ Учителька написала в школярський щоденник батькам: “Ваш 

Михайлик погано пахне”. Наступного дня хлопчик приносить від батьків нахабну 
відповідь: “Михайлика треба ... , а не нюхати”. 

Яке слово треба вставити замість трьох крапок? 
 

25 (50).   Із книги Рольфа Добеллі «Мистецтво ясно мислити»: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Так_казав_Заратустра_(симфонічна_поема)
http://www.h-d.in.ua/events/60-й-захід-50-слів/
http://www.h-d.in.ua/events/60-й-захід-50-слів/
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«***** [пропущене прізвище. Бо читайте запитання], отримавши в **** [для 

ускладнення питання пропущений рік] році Нобелівську премію з фізики, вирушив у 

турне по Німеччині. Усюди, куди його запрошували, виступав із однією доповіддю 

про нову квантову механіку. Його водій сидів у залі, слухав і з часом вивчив текст 
напам’ять. «Пане професоре, вам, напевно, страшенно набридло виступати з цією 

доповіддю, – сказав він. – У мене пропозиція: я візьму на себе доповідь у Мюнхені, 

виступлю замість вас, а ви будете сидіти в залі, в першому ряду, і надягнете мій 

водійський кашкет. Це нам обом принесе задоволення: хоч якась різноманітність». 
Ідея розсмішила ******, і він погодився. І ось водій виступає з довгою доповіддю 

перед публікою. У кінці виступу піднімається якийсь професор фізики з якимось 

питанням. Водій його вислуховує, не розгублюється й каже: «Ніколи б не подумав, 
що в такому прогресивному місті, як Мюнхен, мені поставлять таке просте питання. 

Із вашого дозволу, я попрошу відповісти на нього свого водія …». 

Яке прізвище цього Нобелівського лауреата? 

 


