
Відповіді на питання. 

Зазначимо, що більшість питань є дискусійними, тому однозначних і 

правильних відповідей ви не знайдете. Метою цих питань було створити 

дискусії між студентами для пошуку різних варіантів відповідей.  

Зірочкою (*) позначені інші варіанти відповідей. 

 

Відповіді: 

 

1. Сакральне значення (права сторона).  

*Легше захищатися, адже ворог постійно повертаючи в праву сторону не 

міг ефективно користуватися своєю зброєю. 

*Можливо, феодал (володар замку) був лівшою, і створював замок для 

себе. Але це малоймовірно. 

2. Щоб пожар не знищив запаси продуктів на зиму. 

*Будували біля поля, щоб далеко не носити з поля зерно. 

3. Вікліф до цього моменту був мертвий вже 30 років. Його прах 

розкопали, спалили і кинули в річку неподалік від його будинку. 

4. Щоб натільний хрестик у селян, які часто працюють на полі, не 

випадав з сорочки. 

*Тому що так тепліше (тепло більше зберігається) 

5. Саму довжину ярду придумали торговці тканинами. Вимірювали – 

натягували тканину на відстань руки. (одна з версій). 

*Ярд – довжина королівського меча або відстань від королівського 

підбородка до кінчиків пальців  

*Узаконили – король Генріх І (1100-1135) встановив сталу довжину ярду 

по своїх мірках (0,9 метрів). І Наказав встановити в кожному місті на торговій 

площі еталон ярду, тим самим – зменшились маніпуляції і шахрайства стосовно 

довжини ярду. 

6. Ім’я переписувача 

7. Бустрофедон (хід бика) – спосіб письма, при якому його напрямок 

чергується в залежності від порядку рядка, тобто якщо перший рядок пишеться 



справа наліво (як в івриті чи арабському письмі), то другий — зліва направо (як 

в латиниці чи кирилиці), третій — знову справа наліво і т. д. Такий хід письма 

нагадує рух бика з плугом на полі. При зміні напрямку письма букви писалися 

дзеркально. 

8. Саме поняття "від Р.Х." ввів Діонісій Малий тільки в 525 році н.е. В 

333 році н.е. літочислення велося від створення світу (у Візантії). 

9. Владислав III Варненчик (1434-1444) 

10. Сканденберг (Георг Кастріоті) 1405-1468. Вождь антиосманського 

албанського повстання, національний герой Албанії, оспіваний у піснях. 

11. Собака Івана Франка, яка постійно гавкала. І. Франко та М. 

Грушевський були сусідами. 

12. Юрій Левітан – радянський диктор, який працював на Всесоюзному 

радіо. Саме він в роки війни оголошував найголовніші новини з фронту. Через 

це Гітлер його незлюбив. 

13. Це жартівливе і специфічне питання. –  

І світова війна. В 1922-1923 р. німці почали рахувати свої витрати на 

війну для виплати репарацій. Це час гіперінфляції, коли видавали зарплату 

мільярдами марок. Якщо перевести витрати на війну Німеччини на довоєнний 

курс марки то вийде, що Німеччина витратила лише 23 пфенінги. Тобто, якщо 

150 млрд. марок, які Німеччина втратила під час війни, взяти за новим курсом і 

перевести його на стрий довоєнний курс, то буде 23 пфенінги. Бачимо, що 

економічна криза була дуже сильною. 

14. Дарування придворних титулів (магот, куропалат і т.д.) 

15. Філософське і загальне питання, для глибоких роздумів. Одна із 

версія – ці рухи були пов’язані із прагненням людей повернутися до первісного 

(біблійного) способу життя – відмова від здобутків НТР, життя в общині, 

взаємодопомога та гармонія з природою. Жити так, як жили перші 

сподвижники Ісуса Христа (просто і аскетично). 

Інші варіанти відповідей шукайте самі=) 

16. З Греції. 


