Zadanie

Próbował rozwiązad:
………………………………………………….

Punkty

ZPW

(max 22)

AzK

(max 40)

OCh!

(max 60)

LA

(max 10)

SUMA

ZESPOŁOWA PÓŁKONSONANTKA WIĄZANA (20 + 2)
Po wpisaniu pary wyrazów pionowych (powiązanych jedną literą) należy z nazw podanych zespołów wybrad
wszystkie samogłoski lub spółgłoski i nie przestawiając ich kolejności uzupełnid innymi literami (tylko
samogłoskami lub tylko spółgłoskami), tak aby powstały poziomo pary wyrazów powiązanych jedną literą, np. z
zespołu COLLAGE można ułożyd parę wyrazów OCELE-EULOGIA (wybierając wszystkie spółgłoski) lub GOFRRAJZBRET (wybierając same samogłoski). Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – tytuł
albumu.

ROZWIĄZANIE:
Poziomo:
6)
7)
8)
9)
10)

King Crimson
Genesis
Pendragon
Marillion
Pink Floyd

Pionowo:
1) kopulasty stos siana * mały model kuli ziemskiej
2) … wód mineralnych – w kurorcie * fryzura Hendrixa
3) oko – okulistyka, ucho – ? * … VII d’Este, markiz Ferrary (szukaj w słowie
„jazzowanie”)
4) poznaoski kabaret (homofonicznie: imię autora płyty z rozwiązania tego zadania)
* jutro będzie …
5) imię Haszka, byłego czeskiego hokeisty * budka z prasą

ANAGRAMY Z KONTEKSTU (18 X 2 + 1 + 3)
Do diagramu należy wpisad anagramy brakujących w tekście słów. Wszystkie hasła wpisywane do diagramu są
wielowyrazowe lub pisane z łącznikiem. Rozwiązaniem jest imię i nazwisko aktora, utworzone z wyrazu
odczytanego z liter ponumerowanych od 1 do 13.

ROZWIĄZANIE:

Poziomo:
5) Wśród speców od lotnictwa wojskowego
rozgorzały rozmowy o … – bezzałogowym
samolocie bojowym.
6) Z rozkoszą … się radością z odniesionego
sukcesu, ale po takim triumfie zasłużyłem sobie
na tę chwilę szczęścia.
9) Wszyscy w sądzie byli już mocno poirytowani
ciągłym … kolejnych rozpraw z powodu
(rzekomo) złego stanu zdrowia oskarżonego.
10) Ten doświadczony pastor przewodził już
wielu … w swym życiu duszpasterskim.
11) … to starorzymskie widowisko
przedstawiające bitwę morską.
12) Internauta notorycznie łamiący zasady
netykiety na forum podlega …
permanentnemu.
14) Czy … się ostatnio na swój profil na
Facebooku?
15) Gdy … nożykiem korę sosny wycieknie spod
niej żywica. Możesz też przyłożyd w to miejsce
rurkę, by zebrad ją do słoiczka.
16) Kiedy w koocu … temu zbójowi? Może gdyby
dostał od was porządny wycisk w koocu
przestałby terroryzowad okolicę.

Pionowo:
1) Uczestnicy zakopiaoskiego kuligu zarzucili na
siebie tradycyjne …, ciepłe uszanki i wełniane
rękawice.
2) Badacze morscy bezskutecznie próbowali
wykryd … położenie zatopionego przed wiekami
statku.
3) Wywiad KGB podejmował szeroko zakrojone
działania w celu … na swoją stronę jak
największej liczby agentów z Zachodu.
4) Antyczny pucharek opierał się na nóżce …, czyli
zdobionej karbami.
5) Przypisywane … sodu właściwości są
wykorzystywane w wybielaczach do prania i do
wybielania zębów.
7) Po wielogodzinnej pracy przy rozładunku
opału cały utytłany był w … węglowym.
8) Po latach niepowodzeo i wyrzeczeo naukowcy
zostali w koocu … – Nagroda Nobla stanowiła
ukoronowanie ich wieloletniej pracy.
13) Wirtuozem gry na … jest Bela Fleck.
14) W bitwie pod … kościuszkowcy przeszli
chrzest bojowy.

O CHOINKA – ZNOWU PRZERYWNIKOWA? (60)
Objaśnienia podano z podziałem na hasła wielowyrazowe (lub pisane z łącznikiem) i pozostałe, dodatkowo w
obrębie każdej z tych grup obowiązuje kolejnośd alfabetyczna odgadywanych haseł. Litery z pól z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe – tytuł filmu wojennego.

LOGOGRYFY AKTORSKIE (5 + 5)
Odgadnięte wyrazy (objaśnienia podano w nieprzypadkowej kolejności) należy wpisad w rzędy diagramu,
tak aby wzdłuż linii przerywanych móc odczytad imię i nazwisko polskiej aktorki.
 ryba z mulistych stawów
 dziury w żółtym serze
 Hanna, piosenkarka (jak
drążek gimnastyczny)
 debiutancka płyta
Brathanków („tak” w
języku Hrabala)
 „pytające” imię żeoskie
(… Clijsters)

 … Babylowa, bohaterka
powieści „Miasto ryb”
(homofonicznie: okrzyk
bólu)
 Filemon lub Behemot
 dawniej o nartach
 azjatycka waluta (paszoł
…!)
 brzęczy i żądli

PRZERYWNIKOWE OBJAŚNIENIA
(KOLEJNOŚD ALFABETYCZNA ODGADYWANYCH HASEŁ W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH)

Hasła wielowyrazowe:
 szisza do palenia melasy
 wiedza techniczna przekazywana odpłatnie innej
firmie
 program Grażyny Torbickiej w TVP2
 striptiz dla podglądacza

Pozostałe:
 krótka solowa pieśo operowa
 wśród hipermarketów („szukaj” w wyrazie
„proszący”)
 rododendrony
 kozia lub hiszpaoska
 dawna „koalicja” dwóch dużych rzek
wschodniej Polski
 imię ze szlagieru duetu Simon & Garfunkel
 Vinton Gray, jeden z ojców Internetu (szukaj w
wyrazie „pancerfaust”)
 niżej od prezbitera
 „…, których nie znamy” Marka Grechuty
 przekształcanie utworu innego rodzaju w krótki
szkic literacki
 przewóz towarów drogą wodną
 żartobliwie o kościelnym (dawniej)
 … Kurcewiczówna, porwana przez Bohuna
 „… Marcowe”, film George’a Clooneya
 srebrnofalowa rzeka („W pamiętniku Zofii
Bobrówny”)
 Troja
 siostra Antygony i Polinika
 dawniej o dłużniku (skojarz z płaceniem
należności)
 jedno z imion syna Maurice’a Jarre’a
 mleczny deserek w czteropaku
 picanto lub soul
 podwawelski mieszczanin

 Philipp, obrooca piłkarskiej kadry Niemiec i
Bayernu Monachium
 „Taoczą … jesieo już” – w piosence Anity
Lipnickiej „I tylko noce”
 sport dla naśladowców Robin Hooda
 czarna …, czyli rzecz zupełnie dla kogoś
niezrozumiała
 Colin (zm. 2007), kierowca rajdowy, patron serii
popularnych gier komputerowych
 bałtycki „sobowtór” delfina
 kolorowy dwutygodnik dla pao
 rozjarzają szyldy reklamowe po zmroku
 piastunki
 mała imienniczka Andrycz
 wolny koniec bomu, rei
 fornir
 możliwości do wyboru
 przyrody – w „Nad Niemnem”
 oddzielenie ziarna od plew
 kreślone przez łyżwiarzy, motocyklistów
 babcia klozetowa w samolocie?
 … Scott, reżyser „Gladiatora”
 chmary komarów, much
 kobieca broo
 … Kuzniecowa, rosyjska tenisistka
 poziomka ananasowa
 totalna olewka swoich powinności
 … sobie drzemki lub badyli – sekatorem
 alergik
 przepaśd, urwisko
 guzika – przez pracujący odkurzacz
 zarośla wierzbowe; łoza
 rotor
 mgielny szal
 wybełkotanie, wymamrotanie
 imię współzałożycielki grupy muzycznej
The Plastic Ono Band
 Ludwik, twórca esperanto
 „literowe” radio

