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ZŁĄCZKI (6+6 PKT)
Puste kratki uzupełnić literami tak, aby powstała
krzyżówka złożona z rzeczowników pospolitych,
a następnie litery w polach z przekątną zmienić na
inne i wpisać poniżej tak, aby powstała krzyżówka
tematyczna.

IMIĘ I NAZWISKO
PUNKTY
MAKS.
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Z PRZYPADKIEM (22+1 PKT)
Każdy z podanych wyrazów odmienić w dopełniaczu liczby
pojedynczej lub mnogiej, a następnie z liter nowego wyrazu
utworzyć anagram i wpisać do diagramu. Rozwiązaniem
zadania jest anagram wyrazu powstałego przez odmianę
w dopełniaczu liczby pojedynczej słowa odczytanego
kolumnami z pól zaznaczonych kropką.

METAMORFOZA Z TYTUŁEM
FILMU (5 PKT)
Zmieniając każdorazowo literę z zaznaczonego
pola i układając nowe wyrazy (rzeczowniki
pospolite) należy przejść od imienia MELVIN
do imienia HOWARD.

PIRAMIDA (5 PKT)
Z imienia AGNIESZKA należy odrzucić literę
z zaznaczonego pola i przez anagramowanie
utworzyć nowy wyraz i wpisać go poniżej.
Postępując tak pięciokrotnie należy dojść
do imienia IZA.

Poziomo:

Poziomo:

1) pasta
7) kapota
8) aster
9) kowal
10) okara
11) galera

14)
16)
18)
19)
20)

kos
pantera
płaz
amant
szmata

Rozwiązanie:

Pionowo:
2)
3)
4)
5)
6)

łotr
klaps
pole
wyżeł
latarka

Pionowo:
9) grono
10) karton
12) dolar
13) lameta
15) szal
17) rak

JOLKA Z ALĄ I ASEM (24+1 PKT)
W każdym z odgadywanych wyrazów występuje słowo ALA lub AS.
Z liter w polach z kropką ułożyć jednowyrazowe

Rozwiązanie:

W kolejności przypadkowej:
● damski kostium plażowy
● rosyjskie imię męskie, odpowiednik polskiego
Aleksandra
● obóz dla jeńców wojennych
● winogronowe, słodkie wino hiszpańskie
● w mitologii greckiej córka Priama, która
przepowiedziała upadek Troi
● stolica Kazachstanu
● jego dolegliwość to silne napady duszności
● piękno, uroda
● stan w USA z Montgomery
● Kazimierz Wielki jako przedstawiciel dynastii
● druciany szkielet abażuru
● hitlerowskie godło politycznej partii NSDAP
● ciemnoskóry mieszkaniec Nowej Gwinei
● Indianka, tytułowa bohaterka powieści
F. Chateaubrianda
● pożywienie zwierząt gospodarskich
● robot kuchenny do krojenia i tarcia warzyw
● rękojeść, trzonek np. noża
● dopływ Missisipi, wypływający z Gór Skalistych
● używany przez linoskoczków w celu utrzymania
równowagi
● imię Delona, francuskiego aktora („Zaćmienie”)
● do stemplowania biletów w autobusie, tramwaju
● ból mięśni, objaw wzmożonego wysiłku
fizycznego
● główne miasto Omanu (stolica)
● brak odporności fizycznej wskutek przewlekłej
choroby lub niedożywienia

WYBIERANKA (10+1 PKT)
Każda para odgadywanych słów zawiera
po cztery jednakowe litery, z których należy
ułożyć wyrazy i wpisać do ponumerowanych
kratek. Litery z kolorowych pól (czytane
rzędami) oraz z kratek ponumerowanych
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie - nazwisko
autora i tytuł jego utworu.
1) prawdziwe dzieło sztuki, oryginał
2) mityczny potwór strzegący labiryntu,
zabity przez Tezeusza
3) papier nieprzepuszczający tłuszczu,
wody
4) ogół zwierząt hodowlanych
5) siedziba Unii Europejskiej
6) gładka, błyszcząca powłoka na meblach
7) dział biologii (skojarz z klonowaniem)
8) marynarka, kamizelka, spodnie
9) dwuczęściowy strój kobiecy
10) czasowe lub stałe przesiedlanie się
ludności

ODMIENIAMY (8+1 PKT)
Każdy z podanych wyrazów należy odmienić przez
jeden z przypadków liczby pojedynczej lub mnogiej,
a następnie z liter nowego wyrazu utworzyć
anagram i wpisać do diagramu. Rozwiązaniem
zadania jest anagram wyrazu powstałego przez
odmianę w narzędniku liczby mnogiej słowa
odczytanego rzędami w polach z kropką.

Poziomo:

Pionowo:

4)
5)
7)
8)

1)
2)
3)
6)

szypot (Ms. lp)
aster (D. lp)
nobel (D. lp)
kasztan (M. lm)

UŁÓŻ SAM (18+1 PKT)
Diagram, w którym ujawniono wszystkie litery N, należy
uzupełnić literami A, K, T, O, R w taki sposób, aby powstała
krzyżówka złożona z rzeczowników pospolitych. Litery
w polach z kropką utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie:

walizka (C. lm)
baszta (D. lm)
melonik (D. lp)
trasa (D. lp)

KWADRAT MAGICZNY (6 PKT)

Rozwiązanie:

REBUS HOMONIMOWY (4 PKT)

Od każdego odgadniętego wyrazu odjąć kolejno literę
wchodzącą w skład imienia ANIELA, a z pozostałych utworzyć
słowo i wpisać do diagamu, w którym ujawniono wszystkie
litery L.

O początkowych literach R. C.

W przypadkowej kolejności:
Ur. 1972 r.
Rozwiązanie:

Ur. 1972 r.

*
*
*
*
*
*

(A) miejsce XXVI letnich Igrzysk Olimpijskich
(N) czynność laboranta
(I) długa, monotonna wyliczanka
(E) przeprowadzane w gabinecie lekarskim
(L) związek organiczny, aminobenzen
(A) podłużny bęben używany w dawnym wojsku

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA (27+1 PKT)
W diagramie ujawniono wszystkie litery Ż. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

W kolejności przypadkowej:
● przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa,
konsekracja
● uroczyste objęcie diecezji przez biskupa
● wybawiciel, odkupiciel w odniesieniu do Jezusa
● przemówienie z ambony, homilia
● utwór religijny zawierający opis życia i naukę
Jezusa
● boczne pomieszczenie kościelne, w którym
przechowuje się sprzęty liturgiczne
● katolicka religia, wyznanie
● wyraziciel, obrońca poglądów religijnych
● komunikant
● krótka biała szata liturgiczna noszona przez
duchownych
● odprawiana w noc Bożego Narodzenia
● apostoł, prawa ręka Jezusa, uznany za pierwszego
papieża
● zmienia się w nią wino podczas obrzędu
przeistoczenia

Rozwiązanie:

W kolejności przypadkowej:
● ozdobna haftowana szata, w której kapłan
odprawia Mszę
● nauka o Bogu
● święty Antoni jako opiekun ubogich
● sakrament symbolizujący Ciało i Krew Chrystusa
● sznur paciorków od odliczania odmawianych
modlitw
● szafka na ołtarzu do przechowywania hostii
● nabożeństwo z ofiarą chleba i wina
● przebite włócznią po ukrzyżowaniu Chrystusa
● kompozycja z barwnych kawałków szkła w oknie
kościoła
● służy księdzu w czasie Mszy św.
● aparat przydatny do wyświetlania tekstów pieśni
religijnych
● część Mszy, w czasie której ksiądz spożywa
i rozdaje hostie
● wielkanocna świeca
● godło chrześcijaństwa, narzędzie męki Jezusa

