Sosnowiec, 14 lutego 2014 roku

Rozwiązywacz:

opracował: Robert Kozieł

TEMAT: Powtórka do matury (i nie tylko)

JĘZYK POLSKI – LITERATURA
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1. KRZYŻÓWKA (7+4)
3

Poziomo wpisz: tytuł Trylogii,
imię i nazwisko jej autora oraz
imię i nazwisko głównego
bohatera.
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Pionowo:
1) bohater komiksów Papcia Chmiela.
2) chronologiczny zapis wydarzeń, często
mający charakter literacki.
3) rozważanie czegoś, zastanawianie się.
4) kraina historyczna z Nazaretem.

2. JOLKA (32+4)
(ujawniono niektóre spółgłoski S i F)
♥ owczy ser pleśniowy.
♥ bliźniak Artemidy.
♥ „żelazne” warzywo.
♥ ucisk, represja.
♥ łowny gatunek kaczki.
♥ daw. o pamiętniku.
♥ miękka skóra kozia.
♥ lekkoatletka.
♥ wydobywanie kopaliny.
♥ słynny – karraryjski.
♥ futerał broni siecznej.
♥ legwan.
♥ „podhalański” ser.
♥ dokument wynalazcy
♥ metal odporny na korozję.
♥ niefachowiec.
♥ kształci się o własnych siłach. ♥ szarłat.
♥ składa się z kilku dywizji.
♥ „udaje” porcelanę.
♥ bariera, przepierzenie.
♥ ostatnia faza baroku.
♥ model anatomiczny.
♥ cyfrowa łamigłówka.
♥ nauka badająca dzieje
dawnego pisma.
♥ tytułowy bohater powieści W. Scotta.
♥ sformułował prawa elektrolizy.
♥ wśród koronowanych władców.
♥ rdzenni mieszkańcy Australii.
♥ wysokość poziomu wód śródlądowych.
♥ niem. bombowiec z II w. światowej.
♥ francuski taniec salonowy.
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3. REBUS (4)
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JĘZYK POLSKI – GRAMATYKA
4. UKŁADANKA (12+3)
Podane pary liter umieść w diagramie, tak aby powstała
krzyżówka dwuliterowa. W kolorowych polach znajduje
się co najmniej jedna „polska” litera.

AK, AN, AT, BA, BI, CI, DZ, EK, EK, ĘŹ,
IK, KO, ŁO, NA, NA, ND, ÓR, ÓR, PI,
SK, SZ, SZ, TA, WI, WI, YL.

5. WIRÓWKA „ANTONIMOWA” (9)
Wpisz prawoskrętnie „przeciwieństwa” podanych wyrazów, druga litera w kolorowym polu.

1

2

4

3

5

7

1) Hades.
2) bochenek.
3) wielość.
4) bór.
5) nitka.
6) wolność.
7) grafoman.
8) klejnot.
9) kawa.
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6. JAKI, JAKA, JAKIE (25)
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Poziomo:
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3) kamienny.
6) wodna.
7) wilcze.
8) tragiczny.
10) namiętny.
12) elektryczny.
13) ślubny.
15) górnolotny.
18) społeczny.
19) spożywcze.
20) łagodne.
21) piwny.
Pionowo:
1) rowerowa.
2) kierunkowy.
3) szczęśliwa.
4) biurowa.
5) zielony.
9) zamknięty.
10) obfity.
11) wyborcza.
12) paradna.
14) domowy.
16) transportowy.
17) upadły.
18) dobra.

MATEMATYKA
7. WYBIERANKA (7+2+2)
Z podanych wyrażeń należy wybrać kilka kolejnych liter
( co najmniej dwie końcowe pierwszego słowa i dwie początkowe drugiego)
i ułożyć z nich wyraz wpisywany do diagramu, np. wzrost Kamila = troska.
Z liter w kolorowych polach należy ułożyć rzeczownik – rozwiązanie dodatkowe.
Poziomo:
5) kilkudniowe adaptacje.
6) przednie ziele.
7) wykładnik siły.

Pionowo:
1) działko szybkostrzelne.
2) dzika planeta.
3) otwarte nawiasy.
4) ogniska hipokryzji.

8. JOLECZKA (5)
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HISTORIA
9. ( 8+4)
W kolorowe pola należy wpisać jedną literę, w białe jedną, dwie, trzy lub żadnej. W nawiasach podano liczbę
liter haseł dwuwyrazowych. Litery z kolorowych pól,
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
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Poziomo:
5) otwarta – w cztery oczy (7+7).
6) cykliczna powieść radiowa.
7) ubożenie ludności.
8) ogrom pracy włożony w realizację
przedsięwzięcia (6+7).
Pionowo:
1) osada zamieszkana przez drobną szlachtę.
2) „pokrewne” mechanice pojazdowej.
3) nabicie kogoś w butelkę.
4) żołnierz ciężkiej jazdy (XVII-XIX w.).

WIEDZA OGÓLNA - zakres rozszerzony
10. PRZYMRUŻKA (38+4)
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Poziomo:
3) zajmuje się dziećmi.
9) niezły numer z sandaczem.
10) estradowy naturysta.
11) do wypicia w sklepie.
12) pojemnik dla naiwniaka.
13) trema muzy (inaczej)
15) zwrotny, celem zwracania.
17) w parze z bratem.
18) sam stoi przy ulicy.
19) kolumna z kwiatami.
22) pas dla tancerza.
25) jednostka na bańce.
28) odmierza czas.

31) nie cieszy się uznaniem
u modelek.
32) ramiarz?
33) jest kowalem swojego losu.
34) pali, ale nie dymi.
35) tak nazwiesz gliniarza.

8) stwarza podziały.
10) pełnią ważną rolę podczas brania.
14) gromadzi się podczas zbiórki.
16) nie ma nic wspólnego z erką.
20) wyróżnia działacza.
21) załapie się na żywca.
Pionowo:
22) ma wzięcie u kobiet.
1) ujrzysz ją przy łańcuchu.
23) podżega do kradzieży.
2) droga w Dakarze.
24) tak zapieniony, że aż ryczy.
3) inaczej o zajączku.
26) czynność wykonywana automatycznie.
4) na wszystkich patrzą z góry. 27) pomostowe.
5) ręce do góry.
29) nie każdy jest zawodowcem.
6) królowa ze świtą poza sadybą. 30) jest wzorem nie tylko dla prawnika.
7) liczy wiele cali.

11. PSOTKA (10)
W każdym objaśnieniu należy zmienić jedną literę, tworząc w ten sposób właściwe określenie
odgadywanego wyrazu. Niektóre z nich zaczynają się dużą literą.
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Poziomo:
4) … na konia.
6) dodatek do muszki.
7) wiele ich w firmie.
8) polski na scenie.
9) płyta między linami.
Pionowo:
1) polski na mapie.
2) sarmackie powitanie.
3) budząca lęk kara.
4) dawna linowa czołówka.
5) WF w szkole.

