Запитання 38-го конкурсу "50 слів" зими 2016/17р.
Другий тур:
26. Вочевидь всі чули про стародавні геогліфи, в тому числі й про
південноамериканські геогліфи Наски. Вони є в США, в Африці, в Англії, в
Казахстані, на Уралі, на Алтаї ... .
Але, як виявляється, і в Україні вони, земляні, також є (хоча вони – так само
невідомих походження та призначення).
Останніми словами, взятими в дужки, даємо "козирі в руки" тим, хто побачить
в цьому "руку", приміром, міфічних прибульців із космосу. Також "ллємо воду на
млин" і тих, хто живе за таким хибним принципом: "Що не можемо поки що
пояснити, то те створили,
скажімо, божества”.
Ми не запитуємо, де
знаходиться те, що на цих
двох фото. Бо якщо не
знаєш цієї інформації, то
вийти на неї практично
неможливо.
Але, аналізуючи знімок цього, умовно кажучи, "краба", та згідно з деякими
джерелами інформації якщо вважати дійсними ось такі деякі його параметри:
діаметр котловини вгорі – 60 метрів; глибина котловини – від 9 до 15 метрів;
довжина ребра від основи до вершини – 37 метрів:
напишіть приблизну довжину найдовшого земляного “вуса” (насипу,
одинарного валу) в метрах.
27. Ще за життя ця українка, Заслужений діяч мистецтв УРСР, професор, була
визнана найвидатнішою оперною співачкою світу. Мала численні нагороди та
відзнаки. Співати з нею на одній сцені вважали за честь великі Енріко Карузо, Тітта
Руффо, Федір Шаляпін. Італійський композитор Джакомо Пуччіні, який був
безмежно вдячний їй за те, що в скрутні для нього часи, коли його освистували,
саме вона заспівала одну з оперних партій так незрівнянно красиво, що глядачі
тріумфально це сприйняли, подарував співачці свій портрет. Її поховано у Львові
на Личаківському кладовищі поруч із могилою друга та наставника Івана Франка. Її
ім'ям/прізвищем названо оперний театр, музичне училище, школу, а також безліч
вулиць в різних населених пунктах. Встановлено пам'ятник в Тернополі. Випущені
в обіг двогривнева пам'ятна монета, марка, конверт ... .
Яке (увага!) її ім'я?
28. У статусі, який мають на сьогодні вісім його "родичів", ВІН перебував 76
років. 10 років тому стосовно НЬОГО цей статус все ж анулювали, понизивши
ЙОГО в "званні", віднісши ЙОГО разом ще з декількома об'єктами до розряду так
званих карликових. Може, це рішення й тимчасове. Адже міжнародні дискусії по
цьому питанню тривають.
Мова тут – про ... (напишіть його власну назву).

До речі (та, може, й підказка): коли обирали його назву, то на останньому
етапі розглядалися/голосувалися три пропозиції: Мінерва, Кронос та ... .
29. Написання цього слова й українською, і російською мовами абсолютно
однакове. А вимова відрізняється також і наголосом. Крім того, українською цей
іменник означає певне біблійне місце, а російською це дієслово є
пропозицією/закликом рухатися за допомогою певних технічних пристосувань.
Напишіть це слово.
30. Монументальна скульптура. Враховуючи специфіку сприйняття оком
глядача цього виду мистецтва, напишіть частину тіла людини, яку там роблять, як
правило, не пропорційно довшою.
31. За даними Книги рекордів Гіннесса: назва (увага – англійською) найбільш
руйнівного комп'ютерного вірусу в світі. При відкриванні користувачем
комп'ютера цей "черв'як" розсилав копію самого себе контактам в адресній книзі
комп'ютера. В цілому, по всьому світу вірус вразив понад три мільйони
комп'ютерів. Припускають, що збиток, який він завдав світовій економіці,
становить десь $10–15 мільярдів.
Залік – по будь-якій з двох його назв.
32. Найрізноманітніший клас тварин (75% усіх видів тварин на Землі
становлять саме вони. Описано більше 1 млн. їхніх видів). Крім того, вони є й
найчисельнішими та найпоширенішими на суші.
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33. Після того, як: а) розгадаєте ось цей
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попереднього 37-го конкурсу.
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По горизонталі: 4. Вид масового видовищного
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мистецтва, в якому ілюзія присутності глядача в
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природному просторі досягається синтезом
художніх і технічних засобів. 6. Перський вчений-енциклопедист, філософ, лікар,
хімік, астроном, теолог, поет. Вважається найвпливовішим ерудитом Золотої доби
ісламу. 8. Назва паризького аеропорту. 9. Мимовільне спотворювання звуків
нерідної мови. 10. Країна в Месопотамії. 12. І один з титанів грецької міфології, і
супутник Сатурна, і палеоокеан. 14. Один з найбільш розповсюджених продуктів
харчування у світі. 15. Синонім українського слова "сотка". 16. Мати богів, старша
рожаниця, богиня світової гармонії у слов'янській міфології. 17. Прізвище капітана
донецького футбольного клубу "Шахтар". 18. Основний компонент натурального
шоколаду. 19. Загальна назва легкого вітрильного або моторного судна. 20.
Почесний титул у Великій Британії. Синонім слова джентльмен.
По вертикалі: 1. Тип жіночого купального костюму. 2. Прізвище мандрівника,
природодослідника, науковця, історика, археолога, якого назвали "великим
мандрівником всіх часів і народів". Крім того, він був знавцем семи мов. Його рід

походив від українських козаків. 3. Сукупність предметів, складових екіпіровки
військовослужбовця для ведення бойових дій. 5. Загальна назва араба-ісламіста. 7.
Всесвітня система комп'ютерних мереж. 8. Пестлива форма ковдри, укривала. 11.
Друге за величиною та кількістю мешканців місто у Польщі. 13. Абревіатура
африканської країни. 17. Одна з найдавніших їстівних культур. До речі: вважайте її
однією з відповідей 37-го конкурсу.
34. Група мов, які є предками англійської та давньоанглійської мов (тут
"нижнє" часове обмеження – це індоєвропейська культурно-мовна спільність).
35. Півстоліття тому, хоча пацієнт помер уже через 18 днів після операції,
доктор позитивно прославився на весь світ. Який орган пересаджував К. Барнард
хворому Л. Вашканскі?
36. Існує немало професій, пов'язаних з умінням робити ЦЕ. Наприклад, ось –
дюжина таких професій: ткач, швець, професійний моряк, рибалка, рятувальник,
альпініст, дельтапланерист, будівник, монтажник-висотник, такелажник, кравець,
пожежник. Для них ЦЕ – операція виняткової важливості. Мова – про ... .
Залік – або по двох словах, які за припущеннями походять від однієї
загальнослов'янської основи, або навіть по одному якомусь слову відповіді.
Врахуйте, що у відповіді недоречно використовувати ще й слово "вміння".
37. Згідно із поширеною версією/легендою певний завзятий картяр перший
попрохав покласти шматок м'яса між двома скибочками хліба, щоб не відриватися
від гри і не бруднити собі руки.
Напишіть місто, яке фігурувало в одному з титулів цього картяра.
38. Найпоширеніша в більшості країн назва злаку (увага! → чотирма
українськими буквами), який називають одним з "найголовніших хлібів людства".
39. Перший історично достовірний стародавній грецький поет, який
висловлював мрію про повернення минулого "золотого століття", коли щасливі
люди не знали нерівності, власності та експлуатації.
До речі, в 2018-му та 2020-му роках двом всесвітньо відомим прихильникам та
апологетам цієї теорії виповниться по 200 років з днів їх народження.
40. Країна, світовий лідер з вирощування картоплі в перерахунку на душу
населення.
41. Офіційне ім’я тваринки, першого офіційного талісману Олімпійських Ігор.
42. Кожному творчому майстру, митцю потрібна, алегорично кажучи, муза.
А далі – гумор, змішаний з традиційними життєвими жіночими прагненнями.
. Беручи слово "муза" за, так би мовити, основу, видумайте та напишіть
відповіддю офіційно не існуючий термін: а хто потрібен майстрині, художниці,
поетесі?
43. Які кидки ввела НБА в сезоні 1979/80 років?
Відповідь написати одним словом.

44. Одній цариці після певних її негараздів дозволили заснувати місто,
обійнявши стільки землі, скільки охопить шкіра бика. Що зробила ця цариця, щоби
площа її міста виявилася рівною, говорячи сучасними мірками, двом-трьом
футбольним полям?
Залік – за ідеєю, за смислом відповіді.
45. Однослівно перекладіть на українську або термін "жахливий дракон" з
китайської мови, або словосполучення "страшна ящірка" з грецької.
46. Українська назва жартівливої міжнародної премії, яку, наприклад,
отримала група людей в 2015 році за офіційне дослідження нестандартного
використання "лежачого поліцейського", а саме: за діагностику гострого
апендициту;
а, скажімо, Президент Аляксандар Лукашенка в 2013 році – за заборону
публічних оплесків у Білорусі;
а, приміром, у 2012 році – Рахункова палата США за складання звіту про звіт
про звіт, що рекомендує підготовку звіту про звіт про звіт про звіт.
47. В 26-му конкурсі "50 слів" ми колективно прогнозували, що станеться з
людством через тисячу років (до речі, ті прогнози досить цікаві. Тож пропонуємо
глянути в архів нашого сайту. Відповіді та коментарі того 26-го конкурсу поки що
ще висвітлені там. Адже з технічних причин на сайті розміщуються лише біля 20ти останніх конкурсів "50 слів").
А в тему аж десяти тисяч років:
Декілька десятків років тому, один до одного запозичивши мелодію пісні, яку
виконував великий шансоньє тих років Джо Дассен (а та пісня була про
традиційне: про нероздільну закоханість хлопця до дівчини), один популярний у ту
пору російськомовний гурт (тоді казали – ВІА, тобто вокально-інструментальний
ансамбль) "Поющие гитары" виконав шлягер на зовсім інші слова (далі в цьому
абзаці дається український переклад слів пісні), де в першому куплеті згадував: "...
10000 років тому ...", а наостанок заспіву запитував: "Що ж буде з людиною через
10000 років?"
То який вид транспорту був рефреном у російськомовній інтерпретації тієї
пісні?
А якщо запитаєте, чи є ще "прив'язки" тієї "стародавньої" пісні до, так би
мовити, сучасності крім числá 10000, то скажемо, що є. Щоправда – сумні. Там, як і
в сучасних піснях, словесним чи навіть буквеним "сміттям" заповнений жахливий
відсоток текстів. Так, поряд із тим, що у двох куплетах тієї пісні (аж у двох! ) є
більш-менш вдалі та оригінальні рими (приміром, даємо деякі рими мовою
оригіналу: человеку – аптеку; назад – сад; чудеса – колесá; спицах – лица), вона
була однією з перших з дилетантськими словами у приспіві. Там, умовно кажучи,
десяток разів звучить "текст" "о–о–о–о–о", "сто разів" повторюється рядок "даль–
даль–даль–даль", до речі, утворений не від українського аналога слова "далечінь", а
як шматок слова "педаль".

48. Причиною поганої успішності в школі цього генія, одного з засновників
сучасної теоретичної фізики, Нобелівського лауреата, почесного доктора більше
двадцяти провідних університетів світу, члена багатьох Академій наук, був зовсім
не його низький інтелектуальний рівень. За його власним визнанням, сучасні йому
методи навчання були задушливі для "священної допитливості, властивості,
необхідної для наукових досліджень". Він вважав дуже шкідливим традиційне для
навіть сучасних шкіл механічне заучування інформації учнями, що на корені
вбивало будь-який творчий процес. Його прізвище – ... .
49. Скільки років було найстаршому Герою Радянського Союзу на момент
здійснення його подвигу?
Враховуючи деяку сумно традиційну для, скажімо, Інтернету розбіжність, яку
подають різні джерела інформації, у відповіді допускаємо невеликий "люфт".
50. Скільки років виповнюється першій, так би мовити, пляшці газованої
води?

