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U-Куб, Сезон 2008-2009, 1 етап
(06.11.2009)
Редактори: Олег Бовгира (Львів), Іван Карбовник (Львів)
1.1. Ще раз вітаємо гравців і ГОСТЕЙ з початком турніру. У першому запитанні слова “Веселого
Роджера” є заміною. Cам актор роль Веселого Роджера особливо не виділяє. Лиходій та й лиходій.
Але при цьому додає: сам цю казку дуже люблю, як і взагалі казки, і дитячі фільми. Проте, всетаки вдалася йому ця роль. Пірат то він пірат, але з задоволенням п’є напій, зовсім не піратський,
та ще й з таким апетитним бульканням. А згадайте фразу «Е-ех, будь моя воля, взяв би з собою на
корабель пляшку… Ні, дві!.. Ні, ящик!.». Ми не питаємо, яке слово замінено на “Веселого”.
Напишіть на картках те, що ми замінили на «Роджера».
1.2. Споруда цього банку, яка розташована в Києві, на вулиці Павла Тичини 8, має круглий фасад,
та й спектр послуг, які банк надає клієнтам не такий вже й широкий. Напишіть назву цього банку.
1.3. І далі про куб. Якось у неділю, дивлячись телевізор, автор запитання прочитав з екрану напис
КУБ. Якби він почав читати з екрану вголос те, що слідувало далі то можна було б почути ім’я
одного з трьох синів Ноя, назву частини твору Данте, назву закладу, де можна перехилити чарку,
популярний в інтернет-світі термін. Напишіть максимально точно, що саме транслювали по
телевізору.
1.4. Запитання задає Марк, хоч і не пілот формули один. Зощенко припускає, що існує якась точна
ВОНА з невивченої області електрики. За однією з версій, ЇЇ пошуками займалася людина, що
померла в 1795 році. Назвіть ЇЇ двома словами.
1.5. На могилі цього англійського письменника стоїть скульптура демона-ангела в польоті.
Минули десятиліття, скандали навколо імені письменника минули, а обличчя ангела таке ж
молоде. Назвіть цього письменника.
1.6. Тацит писав, що германці вважають лінощами і малодушшям здобувати ціною першої рідини
те, що можна добути ціною другої. Назвіть обидві рідини у вірному порядку.
1.7. Microsoft Word не знає цього поняття і пропонує такі варіанти заміни: древнє місто, місто в
центральній частині Болгарії, римський імператор з династії Антонінів. Назвіть подарунок, від
якого це поняття отримало свою назву.
1.8. (див. Візуальні запитання)
Англійською мовою представлені зображення називають ТАКИМИ портретами. Продукт із
ТАКОЮ назвою є одним із основних брендів компанії, відомою, зокрема тим, що вона
спонсорувала перші американські радіосеріали і з появою телебачення більшість нових
телесеріалів. Ми не питаємо ні назви компанії, ні назви продукту. Назвіть те, з чим, згідно
реклами, допомагає боротися згаданий продукт.
1.9. Увага, чорна скринька.
Якось у неділю, в одному з московських інститутів можа було побачити таку картину. Двоє
співробітників, перебуваючи в ліфті, по черзі тисли на кнопку верхнього та нижнього поверхів,
при цьому намагаючись аби ліфт не зупинився ані на першому, ані на останньому поверсі. Таку
досить дивну поведінку можна пояснити відсутністю у них деякого предмета, що лежить зараз у
чорній скриньці. Дайте відповідь двома словами, що в чорній скриньці?
1.10. Стаття про присуждення премії Дарвіна називалася: "ІКС, котрі не зовсім ІГРЕК". Які два
іншомовних слова ми замінили на ІКС і ІГРЕК?
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1.11. Загадка Леонардо.
Східний Тимор – платина, Сейшельські о-ви - цезій, Нова Зеландія - цинк, Іспанія - селен, Ісландія
– кремній, Ізраїль - літій, Гана – ртуть, Гаїті - торій, Габон – срібло, Багами - сурьма. А якій країні
відповідає золото?
1.12. Анекдот. На чемпіонат світу з сумо прибуло 20 спортсменів. У цьому анекдоті ми
пропустили слово із трьох, вибачте, із чотирьох букв. Сподіваємось, вам буде НЕ ВАЖКО
відтворити це слово на своїх картках.
2.1. Матеріал про братів Коенів в журналі EGO проілюстрований фотографією Джоела та Ітана та
таким підписом:
– Так старший брате, у тебе на висках дійсно сивина. Ти знаєш правила - …
Далі йде фраза з чотирьох слів, яку вам і треба відтворити.
2.2. [на екрані великий напис: vino2vino]
Увага, ДРУГЕ запитання. В Бостоні автор запитання побачив магазинчик, де продавали італійські
вина. Магазин називався словом, яке ви бачите перед собою. Назва магазину відображала як його
профіль, як і найвищу якість напоїв, які в ньому продавалися. Які літери ми замінили цифрою 2?
2.3. Герої книг Макса Фрая можуть отримувати потрібну їм інформацію з допомою буривухів –
птахів, які розмовляють та зберігають у пам’яті величезну кількість фактів. У рольовій грі за
мотивами книг Фрая один з буривухів отримав підходяще ім’я. Аби воно більше походило на
імена героїв Фрая та на англійське слово-прототип, у ньому було подвоєно букву "У". Дайте
відповідь українською, яке ж ім’я отримав буривух?
2.4. Якось на тренуванні із Що? Де? Коли? командам загадали загадку. Було в батька три сини –
старший, молодший і водій маршрутки. На питання про те, як звали двох старших синів, одна з
команд замість правильної відповіді «Міхаель» і «Ральф» написала: «УКРАЇНЕЦЬ» і
«АЗЕРБАЙДЖАНЕЦЬ». Які імена ми замінили словами «УКРАЇНЕЦЬ» і
«АЗЕРБАЙДЖАНЕЦЬ»?
2.5. Віктор Савченко пише, що в 1918 році, селяни, які слабо розбиралися в політиці казали: "Ось
іде ВОНА на гетьмана, вона йому покаже". Назвіть ЇЇ.
2.6. [Ведучому: трохи виділити слово "з’явився"]
Це питання кілька разів то викидалося з пакета, то поверталось до нього.
У початковому варіанті книги цього персонажа не було, а з’явився він лише в 1865 році. Назвіть
цього персонажа.
2.7. Компанія Майкрософт пропонує ввести систему спостереження за фізичною формою
співробітників. Сенсори повинні щохвилини фіксувати параметри метаболізму – температуру тіла,
рівень артеріального тиску тощо. Журналісти дали системі назву з двох слів – алюзію на
правителя з відомого фантастичного роману. Правда родича замінили на медичного працівника
чоловічої статі. Відтворіть назву, яку дали системі журналісти.
2.8. Продовжимо про ІКСИ. ІКС – головний приз в певних змаганнях. ІКС це і місто на
Туманному Альбіоні. ІКС це і те, що в мовах романської групи називають іншим терміном, який
нагадає вам про класику. А у Львові цього року був ІКС і ще щонайменше один ІКС буде
наступного року. Що ж таке ІКС?
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2.9. За даними медиків, серце цієї людини на третину більше, аніж серце дорослого чоловіка, і
переробляє 34 літри крові за хвилину, що вдвічі перевищує середній показник. Майже вдвічі вища
за середню і здатність його організму засвоювати кисень. А ще у нього майже не виділяється
молочна кислота, через яку болять м’язи. Завдяки цьому і його феноменальний показник - 90
обертів за хвилину. А от наскільки сильні в нього руки – нам невідомо. Французькі глядачі якось
кричали йому – «ти робот». Про кого йде мова?
2.10. Порівнюючи продукцію з елітних бутіків та дешеві підробки з базару, журналісти відмітили,
що ТАКІ ціни саме в бутіках. Які ТАКІ?
2.11. Він буває одноденний, дводенний, триденний. Він згадується у Стругацьких, у «Равликові на
схилі», у «Золотому теляті» Ільфа і Петрова. Згадувався він і сьогодні тут. З походу за ним
почалися пригоди Миколи, а Роман Абрамович якось на питання, чого йому бракує у житті,
відповів: його, із зеленою кришечкою, як у дитинстві. Назвіть його.
2.12. Після того, як свою посаду залишив один відомий вам багатій, а його місце зайняв інший
чоловік, журналісти пожартували, що тепер у неї новий роман. Назвіть ЇЇ.
3.1. На виборах до італійського парламенту, один із політиків об’єднав декілька партій різної
політичної орієнтації – зокрема, зелених і комуністів у блок, який отримав назву Arcobaleno.
Перекладіть українською слово Arcobaleno.
3.2. Олександр Анісімов в одній з книг розповідає про вимогливого вчителя дореволюційної
гімназії, який іноді виставляв як оцінку дугу. А як він коментував цю оцінку?
3.3. У розгромній рецензії на комедію, яка нещодавно пройшла екранами, критик пише: <Якщо
хтось серйозно хоче дізнатися, куди в довготривалій перспективі рухається Росія, варто купити
квиток на фільм "Гітлер капут!" і уважно вдивитися в обличчя актора Гальцева. Адже, на думку
критика, кращий медіум для спілкування з колективним несвідомим - ВІН. У свій час ВІН став
заголовним героєм публікації у журналі "Русский вестник". Назвіть ЙОГО.
3.4. На одному з рекламних плакатів мобільного оператора «Білайн» міститься заклик. Оскільки
наголосу на плакаті немає, цей заклик можна прочитати як назву елементу. Напишіть цей заклик.
3.5. Традиційним елементом зображень відрубаної голови Медузи Горгони є обличчя, викривлене
в гримасі, з таким ІГРЕКОМ та кабанячими іклами. Такий ІГРЕК став запорукою популярності
іншого зображення. Назвіть людину, яку можна побачити на цьому зображенні.
3.6. ІГРЕК, як відомо за ІКСАМИ. Але чи завжди? У комунікабельних людей ІКС має специфічне
забарвлення. А ще ІКС інколи виступає як гарантія. Назвіть максимально точно ІКСИ які
спричинили появу війська.
3.7. Послухайте анекдот і цитату з одного медичного сайту.
Анекдот.
Як перекодувати фільм з формату 16:9 у формат 4:3?
Я не спеціаліст, але по-моєму досить просто ЗРОБИТИ ЦЕ. Цитата:
Якщо ЗРОБИТИ ЦЕ неможливо перерахованими способами, хворому показана гайморотомія в
умовах стаціонару.
Напишіть два слова, які ми замінили на ЗРОБИТИ ЦЕ.
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3.8. Увага, на екрані мапа. (див. Візуальні запитання)
Перед вами мапа, яка ілюструє відсотковий розподіл ЗНАВЦІВ у Європі. Без сумніву, в цьому залі
є знавці, хоча неважко бачити, що серед суддів знавців немає. Назвіть тих, кого ми в цьому
запитанні обізвали ЗНАВЦЯМИ.
3.9. Про героя цього твору Набоков писав так: "Його родичі – комахи в людській подобі". Назвіть
цей твір.
3.10. У 1829 році Чарльз Мерівейл викликав на своєрідну «дуель» Чарльза Вордсуорта.
Подивитися на це видовище зібралося біля 20 тисяч людей. Назвіть географічний об’єкт, який став
місцем протистояння.
3.11. Газета "Метро Москва" надрукувала статтю, яка закликає позбутися одноманітності буднів,
та зробити сьогоднішній день несхожим на вчорашній. Назва статті закликає вбити ШАКАЛА.
Скажіть, яке слово ми замінили на слово ШАКАЛА, або назвіть ім’я цього ШАКАЛА.
3.12. Увага, останнє запитання.
Ми планували зробити його із чорною скринькою, проте предмет який ми мали б покласти до
скриньки був втрачений під час польових випробувань.
У випадку втрати, крадіжки чи пошкодження, чеки "American Express", як правило, можна
відновити – каже реклама в журналі "Вокруг света". Ілюстрацією до реклами є дещо, вирізане з
паперу чека. Що саме?
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Візуальні запитання
Запитання 1.8.

Запитання 3.8.
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Відповіді
1.1. У.
Коментар: а зовсім не Джек Горобець ) актор – Вячеслав Невинний, який чудово виконав роль
космічного пірата Весельчака У в дитячому фільмі «Гостя з майбутнього».
Джерело: http://www.rusactors.ru/n/nevinny_st/index.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
1.2. Київський Універсальний Банк Залік: КУБ
Коментар: скорочено - КУБ.
Автор: Дмитро Слободянюк (Київ)
1.3. автоперегони Формула-1
Коментар: скорочені імена пілотів CUB, HAM, RAI, BAR, WEB – Роберт Кубіца, Льюїс
Хамільтон, Кімі Райконен, Рубенс Барикелло, Марк Вебер
Джерело: http://www.f1-world.ru/champ2008/champdrivers.php3
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
1.4. формула кохання. Залік: точна відповідь.
Коментар: Марк Захаров – режисер фільму
Джерело: М. Зощенко, Голубая книга;
х/ф «Формула любви»;
CD БЭКМ 2008, ст. Калиостро Алессандро.
Автор: Юлия Гафнер (Новосибірськ).
1.5. Оскар Уайльд.
Коментар: алюзія на сюжет "Портрету Доріана Грея"
Джерело: И. Майский. Б. Шоу и другие воспоминания. М., Искусство, 1967.
Автор: команда «Золотой Лев»
1.6. піт і кров
Джерело: Тацит, «О происхождении и местожительстве германцев»
Автор: команда «Золотой лев» (Київ)
1.7. троянський кінь
Коментар: мова про компьютерні віруси - трояни, які отримали назву від Троянского коня. Word,
серед інших, пропонує варіанти: Троя, Троян и Траян
Автор: команда «Золотой лев» (Киев)
1.8. лупа (перхоть).
Коментар: Портрети називають «head&shoulders portraits»; серіали називають "мильними
операми" оскільки їх спонсорували виробники мила, зокрема фірма «Проктер&Гембл».
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
1.9. Шаховий годинник
Джерело: http://chessbook.ru/averbakh_notes/
Коментар: співробітники грали у швидкі шахи
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
1.10. Гомо, сапієнс
Коментар: як відомо, премія Дарвіна присуджується за найбільш безглузду смерть.
Джерело:http://www.inauka.ru/curioz/article80370.html
Автор: Володимир Островський (Київ)
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1.11. Україна.
Коментар: якщо читати національні доменні імена справа наліво, то отримуємо відповідні хімічні
елементи.
Джерело:http://geo.netco.ru/
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
1.12. тонн. Залік. Точна відповідь.
Джерело: КП в Україні
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
2.1. старим тут не місце. Залік: З незначними граматичними розбіжностями
Коментар: назва оскароносного фільму братів Коенів Незважаючи на результати попереднього
туру нам приємно бачити тут і досвідчені, і молоді команди.
Джерело: ЕГО 12/2008 C.49-50.
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
2.2. DI Залік: di
Коментар: Магазинчик насправді називався "vinodivino", з натяком як на вино (vino), так і на те,
що воно божественне (divino). Приставка di зазвичай означає 2, звідси і логіка заміни.
Джерело: в питанні
Автор: Дмитро Жарков (Новосибірськ).
2.3. Гуугл Залік: Гуугол, Гуугл і т д
Коментар: зазвичай говорять гугль чи гугл
Джерело: http://exolegends.narod.ru/ordroles.htm
Автор: Сергей Прилипко (Київ)
2.4. Богдан, Рафік
Коментар: РАФіки і Богдани – популярні моделі автобусів, які використовуються чи
використовуються як маршрутні таксі.
Джерело: Тренировка в КМА 12.01.2006
Автор: Дмитро Демаш («6 БК», Київ)
2.5. Петлюра
Джерело: Савченко В.А., Симон Петлюра. — Харьков. Фолио, 2004. (с. 203)
Автор: Команда «Золотой лев» (Київ)
2.6. Чеширский кіт
Коментар: як і в книзі - то з’являється, то зникає
Джерело: Википедия-Чеширский кот
Автор: Владимир Островський (Київ)
2.7. великий медбрат
Коментар: … is watching you
Джерело: http://www.ogoniok.com/5031/25/
Джордж Оруэлл «1984»
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
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2.8. дербі
Коментар: це приз на скачках, місто (Дербі), так часто називають принципові футбольні матчі
зокрема між командами з одного міста. В Іспанії, наприклад, популярний термін il classico. ФК
Львів-Карпати зустрінуться ще як мінімум один раз у Чемпіонаті України з футболу..
Джерело: http://www.derbycity.com/
http://www.horseworld.ru/?article=162
http://www.ffu.org.ua/
http://www.cmh.ru/regulations.htm#ref2
2.9. Ленс Армстронг
Коментар: знаменитий велосипедист, що здолав невиліковну хворобу і 7 раз поспіль виграв Тур
де Франс, чи викликав таку реакцію нестриманих французьких глядачів. Його прізвище з
англійської перекладається як «сильна рука».
Джерело: EGO 8/2008. C.71
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
2.10. піднебесні
Коментар: хоча дешеві китайські підробки - на базарі, піднебесні ціни - саме в бутіках
часто називають «Піднебесною».
Джерело: "Русская сенсация",СТБ,19.04
Автор: Владимир Островський (Київ)

Китай

2.11. кефір
Коментар: згадайте перше запитання. Микола – Коля із фільму «Гостя з майбутнього» пішов за
кефіром (Я за кефиром пошёл, а тут пираты…), з чого і почалися його пригоди.
Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
2.12. Чукотка
Коментар: Романа Абрамовича на посаді губернатора Чукотського автономного округу змінив
Роман Копін
Джерело: http://www.newizv.ru/news/2008-07-04/93254/
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
3.1. веселка
Коментар: партії різного політичного забарвлення
Джерело: ОСА
Автор: команда «Дракони Ймовірності»
3.2. для вас і нуль забагато. Залік: за наявністю у відповіді вказівки, на те, що ця оцінка гірша за
нуль, менша за нуль.
Коментар: а оцінка 0 тоді була.
Джерело: А. Анисимов «Киев и киевляне» том 1, К.: Курчъ, с. 171.
Автор: Денис Курінний (Київ)
3.3. Ідіот.
Коментар: Роман Достоєвського "Ідіот" вперше публікувався з січня 1868 по лютий 1869 в
журналі "Русский вестник".
Джерело:
1)http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%822)
http://www.afisha.ru/movie/185597/review/239633/
Автор: Руслан Горусєв (Київ)
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3.4. Радій!
Коментар: за відсутності наголосу слово можна прочитати як рАдій (88 елемент періодичної
таблиці Менделєєва).
Автор: Сергій Коротков (Київ)
3.5. Альберт Ейнштейн
Коментар: такий ІГРЕК - висунутий язик. Фотографія Ейнштейна с висунутим язиком стала
атрибутом масової культури.
Джерело: http://ru.wikipedia.org/Горгонейон
Автор: Владимир Островський (Київ)
3.6. зуби дракона.
Коментар: язик він за зубами. Є міф про те як із зумів дракона виросла ціла армія.
Автор: команда "Дракони Ймовірності".
3.7. добути корінь Залік: за ключовим словом «корінь».
Коментар: 42=16
Джерело:http://infoclock.net/udalenie_kornya_zuba_iz_gaimorovoi_pazuhi.htm
http://anekdot.open.by/pda/story/view/computer/?page=4
Автор: команда "Дракони Ймовірності"
3.8. блондини Залік: за згадуванням світлого кольору волосся
Джерело: http://mappery.com/map-name/Europe-Blond-Hair-Map
Автор: команда "Дракони Ймовірності".
3.9. «Перетворення» Залік: точна відповідь
Коментар: ідеться про «Перетворення» Франца Кафки. "Грегор – людина в подобі комахи; його
родичі – комахи в подобі людини".
Джерело: Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. - М.: Независимая газета, 2000. - С.
360.
Автор: Борис Моносов (Санкт-Петербург).
3.10. Темза Залік: точна відповідь
Коментар: мова про першу гонку на човнах «Кембридж проти Оксфорду»
Джерело: http://news2000.org.ua/print?a=%2Fpaper%2F12757
Автор: Дмитро Некрилов (Київ)
3.11. бабак Залік: Філ, Phil.
Коментар: алюзія на фільм «День бабака».
Джерело: Метро Москва. 3 октября 2007 г. С. 4.
Автор: Александр Коробейников (Санкт-Петербург)
3.12. бумеранг. Залік: точна відповідь.
Коментар: чеки повертаються до господаря. А УКУБ повернеться в 2009му.
Джерело: Вокруг света, N5'2007, с. 73.
Автор: Павло Петров (Новосибирск).
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