
34-й. Запитання першого туру. 

 

1. Мінімально скільки кольорів треба використати, щоб розфарбувати 

політико-адміністративну карту України так, щоб будь-які сусідні області мали 

різне забарвлення? 

Сусідніми назвемо області, які мають хоча б метр спільного кордону. 

 

2. Яке море Землі на першому місці з прозорості? 

До речі: це зумовлено й тим, що в нього не впадає жодна річка. А ви ж 

знаєте, що річки, як правило, несуть дуже багато, приміром, піску, мулу. 

 

3. Біля входів у численні сучасні різнопрофільні обслуговуючі заклади, 

установи написано коротко, але ємко: 24/7. Це означає, що тут ... . 

Відповідь оцінюватиметься за смислом декількох Ваших перших слів. 

 

4. Якщо у Вас склалося враження, що всі вулкани схожі на італійські Везувій 

чи Етну, на індонезійський Кракатау або на ісландський (☺→) 

Ейяфьядлаййокюдль, то здивуєтеся факту першого речення наступного абзацу. 

Але все ж: 

З точки зору геології на території України дуже багато вулканів. З-поміж них 

є й декілька згаслих, і чимало діючих. Тож напишіть назву села, біля якого лежить 

наймолодший український вулкан. 

 

5. Згідно з офіційними даними, у кожного з багатьох виробників одного часто 

використовуваного всіма нами виробу, а його виробники – з усього світу, зокрема 

ось такі популярні: Axent, Big, Delta, Pentel, Pilot, Regal, Uni, є один з таких 

параметрів:  0,3 мм; 0,35 мм; 0,36 мм; 0,38 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,7 мм. В цьому 

переліку мова – (просимо не жахнутися від наступного набору слів, яким ми 

намагаємося "наштовхнути" Вас на очікувану нами відповідь) не про спільну 

назву всіх виробів, навіть не про їхню складову частину, де знаходиться те, за 

допомогою чого утворюється те, про що запитується, а про те, що ми бачимо на 

папері. Тож тут мова – про ... . 

Залік – за смислом відповіді. 

 

6. Єдиний фараон Давнього Єгипту, стосовно якого використовується 

усталений епітет "Великий" та присвоювався почесний титул "Переможець". 

 

7. Ця всесвітньо відома невелика та невигадлива легка п'єса для фортепіано, 

яку може зіграти навіть музичний неук, в різних країнах називається по-різному: і 

блошиний *, і котячий *, і блазенський *, і злодійський *, і котлетний *, й 

ослиний *, ...  (увага! Враховуючи деякі музично-словесні нюанси, тут зірочками 

позначені різні слова). А як він найчастіше називається у нас? 

 

8. Мова, яка (на превеликий жаль, за різними даними) за поширеністю 

посідає чи то 22-ге, чи то 25-тє, чи то 26-те, чи то 27-ме, чи то 28-ме місце у світі. 

 



9. Як звучить українською французьке буквосполучення "ховаю ніс"? 

 

10. Стрибки у висоту. Прізвище того з чоловіків, хто найбільшу кількість 

разів ставав рекордсменом світу. 

 

11. Загальна назва дрібних зоологічних організмів, які для більшості тварин, 

котрі живуть у воді, слугують їжею (або безпосередньо, або, приміром, через 

харчові ланки). 

 

12. Чи зав'яжеться (так; простий; морський; 

"вісімка"; ні; ...) вузол, якщо неспішно акуратно 

потягнути за позначені стрілочками кінці ось такої 

умовно зображеної однієї цілої мотузки (див. рисунок)? 

 

13. Область, яка в Україні є лідером за площею 

виноградних насаджень. 

 

14. "Буковина", "Галичина", "Дніпро", "Карпати", "Чорноморець", "Голубі 

озера", "Либідь", "Лісова пісня", "Лтава", "Лугань", "Оберіг",  "Світязь", 

"Славутич", "Таврія", "Чайка", "Україна" ... . Це назви ... . 

 

15. ☺ У всіх свій рецепт щастя. У мене на стелі написано: "Завтра починаю 

бігати вранці". Вранці прокидаюся, бачу напис і думаю: добре, що не ... . 

 

16. У не переповненому тролейбусі "Богдан Т701.10" їхало сидячих 

пасажирів удвічі менше, ніж стоячих. На зупинці вийшло 4% осіб. Скільки людей 

після цього залишилося в тролейбусі? 

 

17. "Річка січня" португальською мовою українськими літерами. 

 

18. Найпоширеніше на Землі жіноче ім'я (вважатиметься правильним і 

чотирибуквений варіант його написання, і п'ятибуквений "український"). 

 

19. В декількох країнах із суміші десь ¾ посліду цієї священної тварини, яка 

є головним символом Таїланду, та біля ¼ бавовни чи її замінника роблять 

високоякісний ... . 

І як два доречні продовження теми: 

а) породивши майже світовий бум у, так розуміємо, гонитві за екзотикою, 

вже протягом більше десятиліття те саме роблять з послідів інших багатьох 

тварин: корів, коней, віслюків, лосів, кенгуру, жирафів ... ; 

б) щоб Ви не помилилися в очікуваній нами відповіді, зверніть увагу на рід 

слів у запитанні. Бо, як стверджує багато джерел інформації, є ще один варіант 

відповіді з трохи подібним процесом. Це коли не з посліду цих тварин, але з 

певним його використанням обробляють складник одного напою, не скажемо 

якого, бо в вас може виникнути мимовільне рефлекторне виверження вмісту 

шлунку. 



 

20. Завершіть мудру життєву фразу: "Те, яким шляхом ви йдете, незрівнянно 

важливіше за вашу ...". 

 

21. Розгадайте майже стандартний ребус. 

Застереження. Букви ребусу один до одного відповідають 

одній відповіді попереднього 33-го конкурсу "50 слів". Лише вони 

написані не в рядок, а ось так. Але не пов'язуйте те й інше. Бо при 

відшуканні правильної відповіді це може збити вас із правильного 

шляху. 

 

22. Назва мови, в алфавіті якої найменше літер. 

 

23. Цей багатогранний актор, педагог, народний артист СРСР, орденоносець, 

до речі – й учасник Великої Вітчизняної війни, народився в Києві. 

Ось – далеко неповний перелік декого з тих, ким він "був": партизан, 

прикордонник, співробітник міліції, поліцейський, шпигун, осавул, капітан, 

полковник, генерал, учитель, професор (одна з найкращих його ролей), інженер, 

журналіст, секретар райкому КПРС, шофер, адміністратор готелю (одна з 

найвідоміших його ролей), скульптор, голова колгоспу, старий Кіт, блазень, 

купець, князь, поміщик, ... . 

Озвучував та дублював сулу-силенну кінофільмів (більшість з "його" 

персонажів комедійні). 

Його прізвище – ... . 

 

24 (не подумайте про нас, оргкомітет, як про самовихвалянців. Бо це 

запитання запропоноване  учасницею конкурсу). 

"Пальне", на якому працюють люди, причетні до діяльності ВДГО 

"Гармонійний розвиток", і, до речі, не лише вони. 

Підказка. "Крилатий вислів" одного відомого американського промисловця 

каже, що людина може зробити все, що завгодно, якщо в неї є … . 

 

25. Після запліднення – наступний (і дуже логічний) етап ембріогенезу. 
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