VII Potyczki Klubowe

PO CO TU ZAGLĄDASZ,
MAŁO MASZ ZADAŃ ?!

Runda 7
Sosnowiec, 9 grudnia 2011 roku
opracował: Robert Kozieł
Ile punktów

max 246

Kto to pisał

1. Poznaj swój kraj (14x2+2+2+2)
W oparciu o podane tablice rejestracyjne, wpisz do diagramu nazwy miast
powiatowych. Litery z kolorowych pól, czytane rzędami w obu diagramach
utworzą rozwiązanie - kolejny wyróżnik powiatu, należy podać również jego
nazwę.
UWAGA: w zadaniu występuje „ chochlik”, którego wskazanie będzie premiowane
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Rozwiązanie: ___________________________
1) DZL
6) PN
11) WLI

2) ZGL
7) ONA
12) SK

3) ZCH
8) ENI
13) ERA

4) SO
9) FZG
14) SMI

5) KOL
10) WWL

2-3 Kalambury wiązane (3+3)
Kilka, w parze na twarzy,
wygodne, gdy słoneczko praży.

Miasto w Babilonii, ludzki się panoszy,
kilogram jabłek za 50 groszy.

4. Z kolejnych liter (7x2)

16-17. Metamorfozy (4+5)

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. Citroen Gosi = Oregon. Jeden z wyrazów jest nazwą własną.
Poziomo:
Pionowo:
5) błyskotka numizmatyka
1) felieton gwiazdora
6) lawenda biesiadnika
2) asystentka rusycysty
7) bungee galwanizatora
3) trauma rentiera
4) świecznik emancypantki
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W diagramach występują aż 3 nazwy własne (sorry)
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5. Kalambur (2)

5

R O B E R T

Niby na jawie, atak lub obrona,
choć taka sama, to jednak zmieniona.
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18. Kalambur (2)
Drobna moneta, piracka bratnia dusza,
zachwyca nie tylko widokiem ratusza.
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19. Logogryf (7x2 +1)

6. Krzyżówka rzymska (9x2 +2)
Wpisz do diagramu, co może być rzymskie ( podpowiedź kosztuje odjęciem 6 pkt.).
Litery z zaznaczonych pól, czytane rzędami, utworzą nazwisko kompozytora.

R

Litery w kolorowych polach, czytane rzędami, utworzą dodatkowe rozwiązanie
- myśl Arystotelesa.
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1) francuskie ugrupowanie polityczne zwane
Towarzystwem Przyjaciół Konstytucji
2) okno w pokładzie statku
3) lud celtycki zamieszkujący tereny dzisiejszej
Anglii i Walii
4) cynfolia
5) jedna z zapowiedzi licytacji w grach
karcianych
6) „król” - jako określenie czasów
bajecznych, pełnych prostoty
7) mały interes

15. Krzyżówka turecka (19x2 + 2)
Litery z zaznaczonych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

7. Rebus metagramowy (3)
W każdym odgadniętym wyrazie zmień jedną literę i odczytaj dwuwyrazowe
rozwiązanie o początkowych literach P, R
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Jestem Hanna
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8. Metagramówka (5x2)
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W podanych wyrazach należy zmienić jedną literę, tak aby powstały określenia
słów wpisywanych do diagramu.
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_________________
Poziomo:
3) miasto położone nad M. Czarnym
( dawny Trapezunt)
8) nakrycie głowy w kształcie ściętego stożka
9) sułtańska matka
10) potrawa z ryżu, baraniny i smażonych ryb
11) część ubioru zasłaniająca głowę i twarz
12) ojciec narodu tureckiego
16) znany kurort riwiery tureckiej
17) turecki kamień, zwany dawniej kalaitem
18) „Bawełniany Zamek”
- wpisany na listę UNESCO
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Poziomo: 4) baba 5) głaz
Pionowo: 1) laka 2) łuna 3) elana
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Pionowo:
1) z jej świątyni pozostała jedynie
jedna kolumna
2) jedno z mórz, nad którym leży
Turcja
4) ssak z rodziny koniowatych,
podgatunek kułana
5) sąsiad Turka
6) dęty drewniany instr. muzyczny
7) z niego wykonany 8 poziomo
8) podłużny bęben kapel janczarskich
13) piosenkarz, zwany królem
tureckiego popu (anagr, - katran)
14) góry w południowej Turcji
( jak model forda)
15) sanktuarium w Mekce, święte
miejsce dla zdecydowanej
większości Turków

9. Zadanie z kluczem (5)
Aby rozwiązać to zadanie trzeba znaleźć „klacz”, a słowem którym pomoże jest:
BUREK. Hasła wpisywane do diagramu zaczynają się tą samą literą.

Zadanie dla kosmitów, Ziemianie niech nie rozwiązują – szkoda czasu.

10. Co powiedzieli (3x2 +4)

12. Z przymrużeniem oka (26x2)

W kolumny diagramu należy wpisać hasła kilkuwyrazowe - hipotetyczne
wypowiedzi podanych osób.
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Poziomo: 4) twardy cukierek
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5) komfortowy wagon
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6) byłe miasto wojewódzkie
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7) osoba powołana na stanowisko
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pionowo: - zdenerwowany:
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1) niewidomy
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2) pszczelarz
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3) kierowca
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11. KRZYŻ-ówki (6x2 +6)
Pionowo wpisz odgadnięte wyrazy, natomiast poziomo podaj jaki lub czyj to krzyż.
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1) groza, koszmar
2) węgierska zupa
gulaszowa
3) rodzaj zapinki
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4) pojęcie związane
z jednym z krzyży
5) minerał, tlenek
żelaza
6) biszkopt, lekki
wypiek cukierniczy
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poziomo:
pionowo:
3) drewniana rzeźba o tematyce
1) gdy zamieszasz mate
religijnej, ale bez ogonka
2) jest umiarkowana
6) złóż
3) ma nierówno pod sufitem
7) nie grożą jej skoki ciśnienia
4) mają w czubie
9) zwrotny
5) ma gdzieś zasady
10) kojarzy się z bronią i muszką
8) z ładunkiem
11) pasuje do płaszcza
9) daje się zwieść
15) ojciec Śnieżki
12) nie widać go, a słychać
17) oznaka zdenerwowania na Pomorzu 13) lubi spacerować po grzbiecie
19) kobieta dla mężczyzny?
14) stary i jeszcze może
21) w menu basiora jarosza
16) wśród nich Śnieżka
22) masa, ale nie ciężar
18) niechciana konserwa mięsna
23) żyje na Śląsku
19) pochodzi z Wenecji
20) polecenie dla żołnierza

13. Kalambur (2)

14. Anagram (4)

Samogłoska, w orszaku Goplany,

Gdy _ _ _ _ _ _ _ _ w sądzie rzucił podejrzany,

daje nadzieję, gdyś załamany.

wnet wysoką _ _ _ _ _ _ _ _ został ukarany.

