12. JOLKA PRZYMRUŻKA (2 x 26)
Określenia odgadywanych haseł podano w kolejności alfabetycznej. Ujawniono
wszystkie litery L i Z. Litery z pól z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie
dodatkowe.
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Pisał………………………………………………………………………………
Wynik: ……………. (max 176)

1. PSOTKA (23)
W każdym objaśnieniu należy zmienid jedną
literę, tworząc właściwe określenie wyrazu
wpisywanego do diagramu. Litery z pól z kropką,
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe
– imię i nazwisko piosenkarki.















zrzesza odlotowych ludzi
najbardziej blada twarz
mieszkaocy Los Angeles
przeplatanka prętów w
samochodzie?
sprzedaż sieci w sieci
belfer z globusem na karku
buty dla kota
ośmiornica po neapolitaosku
płotowy pustelnik
pociąga kawkę (bo taki wysoki?)
psotkowo: gaz łzawiący
menu MEN-u dla szkół
kapelusz rewolwerowca?













malarz

bezkonkurencyjny handlarz
rękawica spod prysznica
skóra z anakondy
antynikotynowy kraj
niepolityczna ce(c)ha
tarapat
prawdziwy żółtodziób
miłośnik "Lalki", "Faraona"
"Człowiek z żelaza" w wersji
hollywoodzkiej
 przedbieg pod nogą
 służą do duszenia przyjaciela
 tereny zielone Londynu

Poziomo:
1) nocny upiór.
5) nie dziel jaj na
niedźwiedziu.
7) kopane na dyby.
8) rzemieo do obrony.
9) sposób na większe bary.
12) fale na falach.
14) auto ma z boku.
16) chodzi po lasach.
19) obrooca Legii.
20) wewnątrz dymi.
21) kurtka listonosza.
22) po nutce dojdziesz.
Pionowo:
1) została po lecie.
2) zrobi bluzkę.
3) królewski, to Jezus.
4) kran kurkowy.
6) gadanina baby.
10) wymyślił fortel z
kontem.
11) może się zapalid w
kopalni.
13) nie poleca, chod po
niej lepiej.
15) rogal piłkarza.
17) nie ma was.
18) szachy wojskowe.

2. PERSONALIA (6 x 2)

Należy tak wpisad odgadnięte personalia osób,
żeby w polach kolorowych lub z kropkami
można było odczytad imię odgadywanych
osób, a we wszystkich ich nazwisko. Litery z
pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą na
podobnej zasadzie rozwiązanie dodatkowe.

10. SZYFROGRAM Z HOMONIMEM (4 + 4)
Litery z pól ponumerowanych przeniesione do kratownicy obok i uzupełnione
homonimem utworzą rozwiązanie – aforyzm Jana Izydora Sztaudyngera.

W przypadkowej kolejności:
 „zadżumiony” port algierski
 rodzaj nadwozia lub miasto we Francji
 tępak, tuman
 okrętowa jadalnia
W kolejności alfabetycznej:
 reżyserka („Dzieci
Biesłanu”)
 aktor („W labiryncie”,
„Czas honoru”)
 aktor („W labiryncie”)
 rajdowiec
 aktor („Konwój”)
 komentator (syn
Bohdana)
3. BEZPRZERW (5 x 2)

Należy samemu ustalid czy i jak
podzielid ciąg liter tak, aby
otrzymad poprawne objaśnienie.
1) RAJDOWIEC.
2) GWARANALUBLIANA.
3) ORGANDOWODZENIA.
4) PIERŚCIENIEMZASŁANIA.
5) ZACZYNAMŻYD.

11. ZŁĄCZKI UNIWERSALNE (8 x 2)
Do diagramu należy wpisad wyrazy różniące się podanymi literami. Podano
objaśnienia (w przypadkowej kolejności), które pasują do obu odgadywanych
wyrazów.
 w powiedzeniu o robocie i
pensji
 ułatwiają alpiniście
wspinaczkę
 wśród odgłosów
 na nie liczono kartofle
 pełen kwiatów
 Gabriela, czeska biatlonistka
 egzotyczna roślina
włóknodajna
 poufale o czworonożnym
ssaku, którego można
zauważyd w obejściu

8. WĘŻYKOWA (7)
4. GŁUCHY TELEFON (7 x 2)
Poziomo:
1) Warszawska Kolej
Dojazdowa (potocznie).
5) rusza na pomoc
ofiarom wypadków w
górach.
6) strażnik na kolei.
7) Grzegorz Schetyna lub
Tomasz Siemoniak.
Pionowo:
2) bronił robotników w
czasach Peerelu.
3) był nim Władimir Putin.
4) członek Polskiej Partii
Robotniczej.

Podane określenia zostały spisane ze słuchu, toteż wielkośd liter, ortografia, a
nawet brzmienie niektórych wyrazów może różnid się od oryginalnego
objaśnienia.
Poziomo:
1) chod do łóżka.
5) łupiesz? użyj i
problem z głowy.
6) drzewo na eł.
7) niemało Monk się
nacierpiał.
Pionowo:
2) coś (ktoś?) na ząb.
3) pyta nas: jak żyd?
4) śni na jawie.

9. REBUS HOMONIMOWY (2)
o początkowych literach R.N.Z.
5. REBUS POLSKO-ROSYJSKI (4)
Pierwszy rysunek rebusu należy odczytad po polsku, dwa kolejne po
rosyjsku tak, aby w otrzymad 3-wyrazowy tytuł serialu.

6. NA ZAKŁADKĘ (12 x 2)
Każde odgadywane 2-wyrazowe hasło zawiera przynajmniej dwie litery
wspólne, które są jednocześnie ostatnimi literami pierwszego słowa i
początkowymi drugiego słowa w haśle (np. „Słowa walizki”). Litery wspólne
zaznaczono kolorem (hasła poziome) lub kropkami (hasła pionowe). Litery z pól
ponumerowanych od 1 do 13, przeniesione do kratownicy i odczytane według
podobnej zasady, utworzą rozwiązanie dodatkowe – tytuł bollywoodzkiego
filmu.

Poziomo:
5) proste rozwiązanie trudnego
problemu.
6) wieś w powiecie radziejowskim
(skojarz z niewielkim dyshonorem).
7) wioska niedaleko Skierniewic (skojarz
z katowicką rzeką).
8) znane z legendy urwiste zbocze
rzymskiego Kapitolu.
10) katastroficzny (i katastrofalny!) film
Dale’a Bradleya (jak „kasandryczny
wierch”).
11) polsko-brytyjski miniserial
zrealizowany na podstawie pamiętnika
walijskiego żołnierza Johna E. Jonesa.

12) amerykaoski serial kryminalny,
spin-off („produkt uboczny”) serialu
„JAG – Wojskowe Biuro Śledcze”.
Pionowo:
1) „… szuka miliona”, komedia z
Tadeuszem Fijewskim.
2) między Kamieniem Filozoficznym a
więźniem Azkabanu.
3) amerykaoska aktorka, znana z filmu
„Pakt milczenia” (anagram: urala
masery).
4) Warszawa, Praga lub Berlin.
9) druga częśd „Władcy Pierścieni”.

7. METAMORFOZA OBRAZKOWA (4)
Na podstawie zdjęcia należy odgadnąd 3 wyrazy (rzeczowniki niekoniecznie
pospolite w mianowniku l. poj. ) i wpisad je w rzędy diagramu tak, aby
utworzyły metamorfozę bez przestawiania liter.

