
 

ТЕМАТИЧНИЙ ТУРНІР 

ІТ-КУБОК-2016 

 

У квадратних дужках перед текстом запитання дані вказівки ведучому; транскрипція іншомовних 

слів приведена в квадратних дужках після цих слів. Наголоси вказані великими літерами. 

[Ведучому: озвучити преамбулу пакета, а також преамбули перед турами; після кожного запитання 

обов’язково зачитувати коментарі]. 

 

ПРЕАМБУЛА 

Кубок приурочений до Дня програміста. Ідея тематичного IT-турніру належить Івану Місяцю 

(Львів), а сам турнір проводиться вже вдев’яте. У цьому році турнірна дистанція складає 36 запитань 

(3 тури по 12 запитань). Нумерація запитань наскрізна - від 1 до 36. Редактори пакету запитань: 

 Іван Карбовник (Львів), Андрій Безбородов (Львів – Рівне), Іван Місяць (Львів) 

Діє мораторій на обговорення запитань пакету у відкритих джерелах до 3 жовтня 2016 року 

 

ТУР 1 

Редактор: Іван Місяць (Львів) 

Редактор дякує за тестування та цінні зауваження команді "От Винта - Братья по Фазе" (Харків), 

Івану Карбовнику, Андрію Середницькому, Тарасу і Христині Малюх, Дані Яковенко, Андрію 

Пундору (усі - Львів) та Андрію Безбородову (Львів-Рівне). 

1.  

В одній грі герой долає перешкоди, які не можуть пройти рОботи. Якими двома словами, що 

розпочинаються на одну й ту саму літеру, називається ця гра? 

 

Відповідь: Тест Тьюрінга 

Залік: точна відповідь 

Коментар: Перешкоди - це головоломки, які під силу розгадати лише людині. 

Джерело: http://store.steampowered.com/app/499520/ 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

2.  

Згідно з жартом, який приписують компанії Intel, ЦЕ є квантовим об’єктом. Стан ЦЬОГО 

невизначений, поки ви не зробите спостереження або третю спробу. Назвіть ЦЕ абревіатурою. 

 

Відповідь: USB 

Залік: точна відповідь 

Коментар: Ви, мабуть, помічали, що USB-пристрої доводиться перевернути як мінімум три рази 

перед тим, як вставити їх правильною стороною. Intel - одна з компаній, що розробила стандарт USB. 

Джерела:  

1) http://habrahabr.ru/post/235801/ 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/USB 

3) https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/226duc/usb_superposition/ 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

3. 

Роздатковий матеріал  

(пропуск) Watney Home 

 



Перед вами назва сайту, на якому можна було відслідковувати переміщення головного героя фільму 

"Марсіянин". Пропущене нами слово є назвою бренду та символізує момент відкриття та ідею. 

Напишіть це слово. 

 

Відповідь: Bing 

Залік: точна відповідь 

Коментар: Картографічний сервіс Bing Map [бінг меп] належить компанії Microsoft, яка і створила 

цей сайт. У назві сайту обігрується фраза "Bring Watney Home" [брінг Уотні хоум] - "верніть Уотні 

додому". Слово "Bing" співзвучне зі словом "бінго". 

Джерела:  

1) https://www.bing.com/themartian 

2) http://marketingland.com/sci-fi-thriller-martian-gets-immersive-20th-century-foxmicrosoft-marketing-tie-

142644 

3) https://en.wikipedia.org/wiki/Bing 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

4.  

В англомовному жарті один лінукс-програміст зайшов у бар, замовив їжу та попросив ЇЇ. Після чого 

вже два лінукс-програмісти насолоджувалися стравою. Назвіть ЇЇ. 

 

Відповідь: виделка 

Залік: fork 

Коментар: fork [форк], що перекладається з англійської як "виделка", це команда Лінукса, яка дублює 

процес. 

Джерела: 

1) https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/44xxd2/so_a_foo_walks_into_a_bar/ 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Fork_(system_call) 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

5. 

Одна з перших вірусоподібних програм копіювала себе на доступні комп’ютери та кидала виклик 

користувачу. У повідомленні, яке вона виводила, можна прочитати назву фільму Стівена Спілберга. 

Назвіть цей фільм. 

 

Відповідь: "Спіймай мене, якщо зможеш" 

Залік: "Catch me if you can"; "Злови мене, якщо можеш" 

Коментар: Мова йде про програму Creeper [кріпер], яка не завдавала жодної шкоди комп’ютеру, а 

лише виводила повідомлення: "Я Creeper [кріпер], спіймай мене, якщо зможеш" ("I am the creeper: 

catch me if you can"). 

Джерела:  

1) https://en.wikipedia.org/wiki/Creeper_(program) 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Catch_Me_If_You_Can 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

6. 

Один демотиватор пояснює відмову персонажа тим, що у того у задній кишені лежить iPhone 6. 

Назвіть фільм, сцену з якого обігрує демотиватор. 

 

Відповідь: "Кавказька полонянка" 

Залік: точна відповідь 

Коментар: Одразу після виходу iPhone 6 багато користувачів скаржились на те, що він легко гнеться. 

Діалог у демотиваторі виглядає так:  



"- Подсудимый, садитесь; - А он не может сесть, у него в заднем кармане iPhone 6".  

Джерело: https://pod.geraspora.de/p/4057784 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

7. 

У заставці до сьомої частини відомої гри дизайнери виділили останні три літери. Назвіть цю гру. 

 

Відповідь: "Resident Evil" [резідент івел] 

Залік: "Обитель зла" 

Коментар: У слові "Evil" [івел] останні три літери намальовані іншим кольором так, що можна 

побачити римську цифру сім. Сьома частина гри Resident Evil повинна вийти на початку 2017 року. 

Джерело: http://www.pushsquare.com/news/2016/07/resident_evil_7_breaks_ps4_demo_records 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

8. 

Одна автобусна компанія ввела у свої тури нові опції: годинні зупинки, а також перерви на 

підзарядку смартфонів. Яка власна назва згадується в замітці про ці тури? 

 

Відповідь: “Pokemon Go”. 

Залік: Pokemon, покемони 

Коментар: Автобуси зупиняються біля покестопів, де туристи ловлять покемонів. 

Джерело: http://glavcom.ua/news/u-finlyandiji-vidkrivsya-pokemon-turizm-367009.html 

Автор: Андрій Пундор (Львів) 

 

 

9. 

В експериментальному проекті на сенсорний екран подається послідовність із сильних та слабких 

імпульсів. Напишіть двома словами: що таким чином "виводять" на екран? 

 

Відповідь: шрифт Брайля 

Залік: азбука Брайля; азбука/шрифт/мова сліпих 

Коментар: Символ шрифта Брайля складається із шести випуклих чи плоских точок. Випуклим 

точкам відповідають сильніші імпульси. Ця технологія дозволить користуватися смартфонами навіть 

незрячим. 

Джерело: http://geektimes.ru/post/56325/ 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

10. 

Роздатковий матеріал 

Після  видалення  модуля 

      left-pad із  

репозиторію  NPM  багато 

      інших модулів, які 

на  нього  посилалися ,  

перестали      працювати. 

Що ілюструвало цю новину  

        на сайті  

www.theregister.co.uk ? 

 

Після видалення модуля left-pad із репозиторію NPM багато інших модулів, які на нього посилалися, 

перестали працювати. Що ілюструвало цю новину на сайті theregister.co.uk? 

 



Відповідь: Дженга 

Залік: точна відповідь 

Коментар: Дженга - гра, у якій потрібно із башти витягувати дерев’яні брусочки. Якщо брусок 

необережно витягнути, вся башта завалиться. Роздатка побудована у вигляді башти Дженги під час 

гри. 

Джерело: http://www.theregister.co.uk/2016/03/23/npm_left_pad_chaos 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

 

11.  

Як пише сайт ain.ua [аін юей], це сленгове слово з’явилося у 60-х роках, коли жінки протягували дріт 

крізь отвори у магнітній катушці. Напишіть це слово. 

 

Відповідь: прошивка 

Залік: точна відповідь 

Коментар: "прошивка" - це перенесення програми у пам’ять мікропроцесора. Процес протягування 

дроту нагадує шиття. 

Джерела:  

1) http://ain.ua/2016/08/10/663434 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory 

Автор: Марта Кальмук (Львів) 

 

 

12. 

У грі "Clicker Heroes" [клікер хіроуз] діє маг льоду, якого звати Суддя ЖерАтор. Яке слово ми 

замінили у питанні? 

 

Відповідь: рефері 

Залік: точна відповідь 

Коментар: Маг льоду має ім’я Рефері Жератор. 

Джерело: http://clickerheroes.wikia.com/wiki/Referi_Jerator,_Ice_Wizard 

Автор: Ден Поляков (Львів) 

  



ТУР 2 
Редактор туру й автор усіх запитань: Андрій Безбородов (Рівне – Львів) 

Редактор дякує за тестування та корисні зауваження Івану Місяцю, Юрію Вашкулату та Володимиру 

Дудчаку. 

 

13. 

Назва програми з сайту softxaker.ru [софтхАкер крапка ру], в якій є налаштування перебору, 

ідентична імені римлянина. Напишіть це ім’я. 

 

Відповідь: Brutus. 

Залік: Брут. 

Коментар: програма Brutus призначена для брутфорсу – перебору паролів. 

Джерело: http://softxaker.ru/brut/74-brutus-prostoy-no-moschnyy-brutfors-po-vsem-osnovnym-

protokolam.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Junius_Brutus_the_Younger 

Автор: Андрій Безбородов 

 

14. 

Роздатковий матеріал: 

 
 

Відтворіть приховану назву книги з двох слів. 

 

Відповідь: Mein Kraft. 

Залік: Mine Kampf, ці ж варіанти з незначними орфографічними помилками. 

Коментар: гра слів – книга Гітлера «Mein Kampf» та гра Minecraft. 

Джерело: https://www.flickr.com/photos/oeblaze/5764379649 

Автор: Андрій Безбородов 

 

15. 

У жартівливих правилах використання цього інтернет-месенджера першим пунктом вказано, що 

користувач може мовчати і нічого не писати. Про яку програму йдеться? 

 

Відповідь: Miranda. 

Залік: Miranda IM. 

Коментар: правилом Міранди в США називається обов’язкове зачитування поліцейським 

затриманому його прав. 

Джерело: http://bizba.livejournal.com/7260.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Миранды 

Автор: Андрій Безбородов 

 

16. 

Сайт UGO опублікував рейтинг найкращої комп’ютерної зброї всіх часів. Перше місце посів об’єкт, 

який не є зброєю, але забезпечує найбільш потужний ефект у грі. Аналогічний за виглядом об’єкт 

зустрічається в іншій популярній грі, і там його строк життя, як правило, невеликий. Зобразіть цей 

об’єкт. 

http://softxaker.ru/brut/74-brutus-prostoy-no-moschnyy-brutfors-po-vsem-osnovnym-protokolam.html
http://softxaker.ru/brut/74-brutus-prostoy-no-moschnyy-brutfors-po-vsem-osnovnym-protokolam.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Junius_Brutus_the_Younger
https://www.flickr.com/photos/oeblaze/5764379649
http://bizba.livejournal.com/7260.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Миранды


 

Відповідь: малюнок смужки з 4 клітинок. 

Коментар: якщо цікаво, на третьому місці списку – лом Гордона Фрімена, на другому – BFG 9000, а 

на першому – «палка» з Тетрісу, яка здатна прибрати відразу 4 ряди. Так само виглядає 

чотирипалубний корабель у грі «Морський бій». 

Джерело: https://web.archive.org/web/20100317144049/http://www.ugo.com/games/best-video-game-

weapons?page=5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Морской_бой_(игра) 

Автор: Андрій Безбородов 

 

17. 

Стаття про організацію вільного доступу до первинних кодів JavaScript[джаваскрИпт]-рушія 

називається «Microsoft [мАйкрософт] починає просвітлення». Які два слова ми замінили словами 

«починає просвітлення»? 

 

Відповідь: відкриває Chakra. 

Залік: відкриває Чакру. 

Коментар: Microsoft нібито наслідує східні практики. 

Джерело: https://geektimes.ru/post/267126/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra_(JavaScript_engine) 

Автор: Андрій Безбородов 

 

18. 

Роздатковий матеріал 

boxing 

 

У назві процедури перевірки комп’ютерної клавіатури чи телетайпу ми замінили одну літеру. 

Напишіть оригінальну назву. 

 

Відповідь: foxing. 

Коментар: для перевірки всіх літер використовується знаменита панграма про швидку коричневу 

лисицю. 

Джерело: https://dou.ua/lenta/articles/myagkie-bulki/ 

https://www.reddit.com/r/neology/comments/j3blj/the_words_and_phrases_you_type_when_you_are/ 

Автор: Андрій Безбородов 

 

19. 

Стаття Вікіпедії про відому змінну містить також посилання на мову програмування, створену в 1958 

році. Назвіть цю мову. 

 

Відповідь: Алгол. 

Коментар: Алголь (англ. Algol) – «диявольська зоря» зі змінним блиском, бета Персея. 

Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Algol 

https://en.wikipedia.org/wiki/ALGOL 

Автор: Андрій Безбородов 

 

20. 

Для ефективної роботи з НИМИ необхідні спокій, упертість, дисципліна і безпека. У статті Lurkmore 

[луркмОра], присвяченій ЇМ, згадується мускул. Назвіть ЇХ двома словами. 

 

Відповідь: Бази даних. 

Коментар: з перших літер якостей утворюється абревіатура СУБД – система управління базами 

даних, яка широко використовувалась раніше; Луркмор називає MySQL словом «мускул». 

Джерело: http://bizba.livejournal.com/7167.html 

http://lurkmore.to/База_данных 

https://web.archive.org/web/20100317144049/http:/www.ugo.com/games/best-video-game-weapons?page=5
https://web.archive.org/web/20100317144049/http:/www.ugo.com/games/best-video-game-weapons?page=5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Морской_бой_(игра)
https://geektimes.ru/post/267126/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra_(JavaScript_engine)
https://dou.ua/lenta/articles/myagkie-bulki/
https://www.reddit.com/r/neology/comments/j3blj/the_words_and_phrases_you_type_when_you_are/
https://en.wikipedia.org/wiki/Algol
https://en.wikipedia.org/wiki/ALGOL
http://bizba.livejournal.com/7167.html
http://lurkmore.to/База_данных


Автор: Андрій Безбородов 

 

21. 

Для відкриття, пов’язаного з НЕЮ, оброблявся один терабайт даних на день. Об’єм вихідних файлів 

для іншої «ЇЇ» склав 12 петабайт. Назвіть ЇЇ одним словом. 

 

Відповідь: Гравітація. 

Коментар: оточення фільму «Гравітація» практично повністю створено засобами комп’ютерної 

графіки, фільм отримав «Оскар» за візуальні ефекти. Для виявлення гравітаційних хвиль 

оброблялись дані проекту LIGO. 

Джерело: https://twitter.com/allanjude/status/656152029820243968 

https://sciencenode.org/feature/feature-exploring-gravitational-wave-and-grid-universe.php 

Автор: Андрій Безбородов 

 

22. 

Роздатковий матеріал: 

 
 

Як пише сайт BBC [Бі-бі-сі], перед весіллям один чоловік попередив свою обраницю, що, взявши 

його прізвище ПРОПУСК, вона стикатиметься з труднощами. ПРОПУСК зроблений на розданому 

вам малюнку. Відновіть ПРОПУСК. 

 

Відповідь: Null. 

Коментар: це зарезервоване слово, тому Jennifer Null [Дженніфер Налл] не вдається нормально 

користуватись онлайн-сервісами. Пойнтер – і порода собаки, і вказівник у програмуванні. 

Джерело: http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems 

http://www.codeproject.com/Articles/787668/Why-We-Should-Love-null 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пойнтер 

Автор: Андрій Безбородов 

 

23. 

Згідно з авторським жартом, у випадку монетизації на НЬОМУ може бути нуль чи одиниця. Назвіть 

ЙОГО двома словами, які починаються на сусідні літери абетки. 

 

Відповідь: Аверс біткойна. 

Коментар: на двох сторонах монети-біткойна логічно розмістити два біти – 1 і 0. 

Джерело: http://bizba.livejournal.com/7656.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Биткойн 

Автор: Андрій Безбородов 

 

24. 

В дудлі до 180-річчя з дня народження цієї людини друга і третя літери перетинаються. Назвіть цю 

людину. 

 

Відповідь: Джон Венн. 

Залік: за прізвищем, без невірних уточнень. 

Коментар: накладанням літер «О» з логотипу Google утворилась діаграма Венна. 

Джерело: http://www.google.com/doodles/john-venns-180th-birthday 

Автор: Андрій Безбородов 

https://twitter.com/allanjude/status/656152029820243968
https://sciencenode.org/feature/feature-exploring-gravitational-wave-and-grid-universe.php
http://www.bbc.com/future/story/20160325-the-names-that-break-computer-systems
http://www.codeproject.com/Articles/787668/Why-We-Should-Love-null
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пойнтер
http://bizba.livejournal.com/7656.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биткойн
http://www.google.com/doodles/john-venns-180th-birthday


 

ТУР 3 

Редактор: Іван Карбовник (Львів) 

Редактор вдячний Андрію Середницькому, Іванові Місяцю, Тарасу Малюху, Христині Малюх та 

Галині Синєокій за допомогу у підготовці туру. 

 

 

25. 

Твіт під хештегом, який набув популярності не так давно, стверджує, що у НЬОМУ з’явився один 

гігабайт вільного місця. Назвіть ЙОГО двома словами.  

  

Відповідь: Європейський союз 

Залік: European Union 

Коментар: хештег – #brexit. GB – скорочення від Great Britain. 

Джерело: https://twitter.com/kravetsm/status/746752226933145600 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 
 

26. 

Для підвищення реалістичності військових шутерів розробники пропонують обладнати ігрові 

приставки пристроями, які розпилюють різні ароматизатори. Мартін Дельгадо, котрому ідея, 

вочевидь, подобається, в контексті цього приводить знамениту цитату, змінюючи її закінчення на «з 

мого Xbox». Як ця цитата звучить в оригиналі? 

 

Відповідь:  Я люблю запах напалму зранку 

Залік: I love the smell of napalm in the morning 

Коментар: граючи на приставці, можна буде відчувати запахи, наче на справжньому полі бою. Фразу 

про напалм у культовому фільмі «Апокаліпсис сьогодні» вимовляє герой Роберта Дюваля 

підполковник Кілгор. 

Джерело: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1183465/I-love-smell-napalm-Xbox-How-games-

future-simulate-real-stench-battle.html 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

27. 

На карикатурі сайту i-programmer.info [ай-програмер крапка інфо] користувач на вимогу комп’ютера 

погоджується надати точну інформацію про своє розташування, але не може відповісти на інший 

запит. Яке слово ми пропустили у запитанні? 

 

Відповідь: квантового 

Залік: точна відповідь  

Коментар: в основі работи квантового комп’ютера лежить принцип невизначеності: не можна 

одночасно точно знати координати та імпульс частинки. Цього принципу притримується і 

користувач на карикатурі. 

Джерело: http://www.i-programmer.info/component/content/article/942-cartoon.html 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

  

https://twitter.com/kravetsm/status/746752226933145600
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1183465/I-love-smell-napalm-Xbox-How-games-future-simulate-real-stench-battle.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1183465/I-love-smell-napalm-Xbox-How-games-future-simulate-real-stench-battle.html
http://www.i-programmer.info/component/content/article/942-cartoon.html


 

28. 

Роздатковий матеріал 

 

Робот на розданому малюнку названий двома словами, одне з  яких – прізвище, що не відмінюється. 

Напишіть це прізвище українською або англійською. 

 

Відповідь: Фур’є 

Залік: Fourier 

Коментар: обіграно термін Fourier Transform – перетворення Фур’є. Cигнал, який відображається на 

дисплеї робота-трансформера, можна отримати шляхом Фур’є-перетворення прямокутного імпульсу. 

На руках робота видно позначення функції та її Фур’є-образу. 

Источник: http://thenerdiestshirts.ecrater.com/p/12761048/math-t-shirt-size-m-unisex-white 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

29. 

У фільмі “Blackhat” [блекхет] хакер, роль якого зіграв Кріс Хемсворт, розслідує спробу анонімного 

з’єднання і стверджує, що зловмиснику хтось допоміг встановити програмне забезпечення. 

Критикуючи правдоподібність того, що відбувається, блог OpenDNS [оупен де ен ес] жартує, що 

ПРОПУСК не знає, наскільки просто інсталювати ПРОПУСК. Відновіть будь-який із пропусків. 

 

Відповідь: Тор 

Залік: Thor, Tor 

Коментар: Кріс Хемсворт відомий як виконавець ролі асгардського бога Тора у мегаблокбастерах 

студії Марвел. «Тор» – програмне забезпечення, яке дозволяє встановлювати анонімне мережеве 

з’єднання. 

Джерело: https://blog.opendns.com/2015/01/20/stuxnet-meets-fukushima-realistic-new-blackhat-film/ 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

30. 

У питанні є заміна. На присвяченій ІКСУ експозиції в Музеї комп’ютерної історії можна побачити 

шафу на підставці кольору сапфіру. Назвіть ім’я і прізвище того, хто в 1997 році звинуватив творців 

ІКСА в шахрайстві. 

 

Відповідь: Гаррі Каспаров 

Залік: Гаррі Вайнштейн 

Коментар: ІКС – суперкомп’ютер Deеp Blue, котрий у 1997 році виграв матч у тодішнього чемпіона 

світу з шахів Гаррі Каспарова. Виглядає суперкомп’ютер як дві досить габаритні шафи. Сапфір  – 

камінь синього кольору. 

Джерело:  

http://www.socialstudiesforkids.com/articles/ushistory/deepblue-chesschampion.htm 

http://d90.mirtesen.ru/blog/43364705495/DEEP-BLUE-%E2%80%94-Garri-Kasparov.-Match-1997-goda 

http://kak-sdelat-remont.com/stili-v-dizaine/sinij-i-goluboj-cvet-v-interere/ 

http://thenerdiestshirts.ecrater.com/p/12761048/math-t-shirt-size-m-unisex-white
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://blog.opendns.com/2015/01/20/stuxnet-meets-fukushima-realistic-new-blackhat-film/
http://www.socialstudiesforkids.com/articles/ushistory/deepblue-chesschampion.htm
http://d90.mirtesen.ru/blog/43364705495/DEEP-BLUE-%E2%80%94-Garri-Kasparov.-Match-1997-goda
http://kak-sdelat-remont.com/stili-v-dizaine/sinij-i-goluboj-cvet-v-interere/


Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

31.  

Голову Apple викликали на слухання в конгресі США у справі ухилення компанії від сплати 

податків. Розповідаючи про слухання, Олександр Мацевило образно зазначає, що сенатори ледве не 

ЗРОБИЛИ ЦЕ. Хто ЗРОБИВ ЦЕ згідно твору 1971 року? 

 

Відповідь:  аборигени 

Залік: австралійські аборигени, дикуни 

Коментар: ЗРОБИЛИ ЦЕ – з’їли Кука. Тім Кук – голова компанії Apple. Твір 1971 року – жартівлива 

пісня Володимира Висоцького «Одна наукова загадка, або чому аборигени з’їли Кука».   

Джерело: http://bsj.by/2013/05/za-chto-senatory-edva-ne-seli-kuka/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кук,_Джеймс 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

32.  

Незабаром на Apple TV [епл тіві] повинно з’явитися реаліті-шоу для разробників додатків з усього 

світу. Англомовна назва передачі буде однією літерою відрізнятися від назви книги Буля. Напишіть 

назву передачі. 

 

Відповідь: Planet of the Apps 

Залік: The Planet of the Apps, Planet of Apps, The Planet of Apps. 

Коментар: мова йде не про математика Джорджа Буля, а про письменника П’єра Буля і його книгу 

«Планета мавп». 

Джерело: https://9to5mac.com/2016/07/12/open-casting-call-posted-for-apples-planet-of-the-apps-reality-

tv-show/  

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

33.  

Роздатковий матеріал 

 
Перед вами логотип програми, якій весною цього року присвоїли ІКС. Назвіть ІКС двома словами, 

які починаються на ту саму літеру. 

 

Відповідь: дев’ятий дан 

Залік: точна відповідь 

Коментар: програма «AlphaGO» весною перемогла у матчі одного з найсильніших гравців світу. 

Чорні та білі елементи на логотипі символізують камені. Дев’ятий дан – найвищий ранг у грі го. 

Запитання, до речі, дев’яте в турі. 

Джерело: http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/googles-alphago-gets-divine-go-ranking 
Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

34.  

[Вказівка ведучому: чітко і розбірливо прочитати слова «синхронний оптичний нетворкінг»] . 

Увага, ІКС у питанні є заміною. Синхронний оптичний нетворкінг протокол в побуті, зазвичай, 

називають ІКСОМ. Назвіть людину, котра, як вважають, створила 154 ІКСИ. 

 

Відповідь: Вільям Шекспір 

http://bsj.by/2013/05/za-chto-senatory-edva-ne-seli-kuka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кук,_Джеймс
https://9to5mac.com/2016/07/12/open-casting-call-posted-for-apples-planet-of-the-apps-reality-tv-show/
https://9to5mac.com/2016/07/12/open-casting-call-posted-for-apples-planet-of-the-apps-reality-tv-show/
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/googles-alphago-gets-divine-go-ranking


Залік: Шекспір 

Коментар: ІКС – СОНЕТ. 

Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare%27s_sonnets 

https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_optical_networking 

Автор: Іван Місяць (Львів) 

 

35. 

За словами Лі Некмена, назва з’явилася зовсім не через суперництво з Sun Microsystems [сан 

майкросистемз]. Справжнім конкурентом було Microsoft Visual Studio [майкрософт віжуал студіо], і 

назва підкреслювала, що новий продукт повинен перевершити це середовище розробки. Напишіть 

назву, про яку йде мова. 

 

Відповідь: Eclipse 

Залік: Екліпс 

Коментар: Eclipse (що в перекладі означає «затемнення») був покликаний «затемнити Visual Studio», 

але назва була сприйнята у стані Sun Microsystems як насмішка. 

Джерело: http://www.eweek.com/c/a/Application-Development/Eclipse-Behind-the-Name 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 

36. 

У запитанні словом ЦЕ замінені два слова. Один з кращих оверклокерів світу Йєн Перрі поповнює 

свій запас ЦЬОГО щотижня. Гримери якого фільму імітували акторам піт через використання 

ЦЬОГО на знімальному майданчику?  

 

Відповідь: Термінатор 2: Судний день 

Залік: Термінатор 2, Terminator 2, Terminator 2: Judgment Day  

Коментар: ЦЕ – рідкий азот, який ефективно охолоджує «розігнані» чіпи. У сцені на ливарному 

заводі героям фільма мало б бути спекотно, але через присутність цистерни із справжнім рідким 

азотом піт на обличчях прийшлося імітувати. Hasta la vista!  

Джерело:  

http://www.kitguru.net/desktop-pc/luke-hill/the-man-behind-the-uks-number-1-overclocker-exclusive-

interview-with-ian-8pack-parry/ 

http://metro.co.uk/2016/07/03/terminator-2-turns-25-25-things-you-didnt-know-about-the-film-5947195/ 

Автор: Іван Карбовник (Львів) 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare%27s_sonnets
https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_optical_networking
http://www.eweek.com/c/a/Application-Development/Eclipse-Behind-the-Name
http://www.kitguru.net/desktop-pc/luke-hill/the-man-behind-the-uks-number-1-overclocker-exclusive-interview-with-ian-8pack-parry/
http://www.kitguru.net/desktop-pc/luke-hill/the-man-behind-the-uks-number-1-overclocker-exclusive-interview-with-ian-8pack-parry/
http://metro.co.uk/2016/07/03/terminator-2-turns-25-25-things-you-didnt-know-about-the-film-5947195/

