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Imię i nazwisko

RD

Razem

Krystyna Moś
Poziomo:
1. Deklinatka inaczej (25+2)

Każdy odgadnięty wyraz należy odmienić przez przypadek podany w
nawiasie i tak powstałe nowe słowo wpisać do diagramu. Litery z pól z
kropką, czytane kolejno kolumnami, utworzą słowo, które odmienione
w D. l. mn. utworzy rozwiązanie.

1) stojące lustro (D, l.p.)
4) rekreacyjna lub budowlana (W,
l.p.)
7) do wygrania na loterii (C, l. m.)
np. przeciwpowodziowy (Ms,
l.m.)
12) roślina o jasnożółtych kwiatach (D, l.p.)
10)

14) obok czekanu i raków. (D, l.m.)
15) siedzi na grzędzie (Ms, l.p.)
17) drzewo o szarej, gładkiej
korze (W, l.p.)
21) Claude, francuski impresjonista (D, l.p.)
22) był nim bajkowy Shrek (C, l. m.)
23) figi lub stringi (D. l.m.)
Pionowo:
2)

udzielana przez życzliwego
(C, l.mn.)

3) Młynarska lub Kulesza (D. l.m.)
5) tafla lodu na rzece (Ms, l.m.)
6) stwór z labiryntu G. del Toro
(B, l.p.)
8) gromadna pomoc sąsiedzka
(szukaj w wyrażeniu "światło
kabrioletu") (D, l.m.)

9) żółte i z promykami, słowami
dziecka (D,l.p.)
10) bitwa, batalia (C, l.p.)
11) naczynie używane do picia wina
(D, l.m.)
13) wąsata ryba (B, l.p.)
18) określa świadomość (C, l.m.)
19) nagły zwrot akcji filmu (D, l.m.)
20) potocznie o samochodzie (D, l.m.)

16) antonim dobra (C, l.m.)
17)

towarzyska lub hazardowa (C,
l.m.)

2. Krzyżówka wariantowa (26x2+1)
W diagramie ujawniono wszystkie spółgłoski B, D i Ż. Do diagramu należy wpisać anagramy, metagramy lub
synonimy podanych wyrazów. Litery w kolorowej kolumnie (po uzupełnieniu literami z pól ze strzałką) utworzą
rozwiązanie.
W kolejności alfabetycznej
odgadywanych wyrazów (najpierw
pierwsza, później druga kolumna):

3. Żarcik rebusowy (4)

 petarda

 sanie

 antały

 chrapa

 lura

 obraza

 hulaka

 witryna

 rolnicy

 kanciarz

 elegant

 repasaż

 zysk

 rzep

 wiersz

 połów

 trenażer

 postnik

 głaz

 reneta

 akwarela

 Spisz

 orszak

 kroki

 doża

 rzaz

4. Anagram z metagramem (2+2+2)
Zbawienny wpływ marchwi.
Rewiowa _ _ _ _ _ _ _ z katowickiego _ _ _ _ _ _ A1,M
uznała, że dobry na skórę ma wpływ _ _ _ _ _ _ _ . A1
Barwi cerę _ _ _ _ _ _, A2
czyniąc ją złotawą,
a do tego jeszcze jest _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _. A2, M

R. (8), P. (9).

5. Co dwie to nie jedna (13x2+1)
W odgadniętych wyrazach należy dwie sąsiadujące z sobą litery wymienić na jedną, podaną w nawiasie i
tak powstały wyraz wpisać do diagramu. W diagramie ujawniono wszystkie samogłoski E. Litery z
ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie – tytuł filmu.

 wyrywany z niego mandat (A)
 kiszona na bigos (O)
 dział nauki, gospodarki (C)
 tkanina przypominająca płaskorzeźbę
(od nazwiska twórczyni) (R)
 uruchamia katarynkę (T)
 wycięcie w celowniku broni (L)
 potocznie o ochroniarzach (G)
 snuta przy ognisku (R)
 był nim Mikołaj Kopernik (G)
 naczynie z klepek (L)
 niejeden pod okiem bacy (O)
 zbiór wierszy różnych autorów (A)
 ze szczebelkami (W)
6. Finka (7x2+2)
Poza diagramem podano
(w kolejności
alfabetycznej) wszystkie
spółgłoski występujące w
danym rzędzie oraz
wszystkie samogłoski
występujące w danej
kolumnie. Odgadywane
słowa są rzeczownikami
pisanymi małą literą.
Wyrazy poziome są
powiązane tematycznie, a
z liter w kolorowych
polach można ułożyć
jeszcze jeden taki wyraz.
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7. Krzyżówka transseksualna (21x2 + 2)
W diagramie ujawniono wszystkie samogłoski A. Każdemu z odgadniętych wyrazów należy „zmienić płeć”,
np. puszek → puszka, stop → stopa lub stopka i tak utworzone słowo wpisać do diagramu. Litery z pól z
kropką, czytane kolejno rzędami, utworzą słowo, które po „zmianie płci” będzie rozwiązaniem zadania.

W przypadkowej kolejności:

 we flocie marynarki

 przedmiot

 obfity, ucieszy rybaka

 jaszczurka lub żółw

 kraniec, koniec

 oddanie długu

 Edward, przywódca PRL

 jar, wąwóz

 pozostaje na dnie naczynia

 rzucany przez maga

 zdezelowany samochód

 płaska figura geometryczna przeniesiona na
płaszczyznę rzutu (szukaj w przykładzie)

 Chiny lub Indie

 dźwięk łamanego drewna

 oficer na statku

 produkcyjny lub karny

 potocznie o środkach dopingujących

 paryski opryszek

 powietrze wciągane i wypychane z płuc

 we Włoszech przed euro

 … kuchenny; malakser

8. Swatka kalamburowa (15x2 + 1)
Każde hasło składa się z dwóch słów. Jedno z nich określono w tradycyjny sposób, drugie - jak w jolce
Kolejność słów dla każdej pary przypadkowa. Litery z pól z kropką, czytane kolejno rzędami, utworzą
rozwiązanie.

2) słomiana plecionka.

 poluje na myszy

4) znak firmowy.

3) płyn z zalanych wrzątkiem
ziół.

 cyrk lodowcowy

5) chińczyk lub szachy.

4) karciany kolor.

 … znaczków w klaserze

8) wymarły przodek bydła
domowego.

6) do niego zawijają statki.



9) statek Noego.

7) blacha do pieczenia ciasta.

 egzamin dojrzałości

Poziomo:

11) lokal gastronomiczny.

10) dotknięcie siatki przy
zagrywce.

12) imię Dankowskiej, polskiej
pilotki.

Pozostałe wyrazy:

13) trzeźwiące lub mineralne.

 pozostaje po ścięciu drzewa

14) zwierzę przypominające kozę,
żyjące w Himalajach.



Pionowo:
1) piorun lub grzmot.

dawniej o lewej stronie
materiału

jednostka powierzchni równa
100m2

 on i ona
 gouda lub brie
 wołowy kotlet


przeciągana w konkurencji
sportowej

 taki sam, jak jego kram

 stop miedzi, cyny i cynku

 jeden z modeli forda

 wprowadzane w niego medium

9. Synteza (32x1 + 8x2 + 1)
Jeden z podanych wyrazów, należy przekształcić metamorficznie (używając niektórych liter więcej niż jeden
raz) i ułożyć z niego osiem wyrazów wpisywanych do diagramu, np. kant – tank, tkanka, kantata. Pozostałe
wyrazy należy wpisać do diagramu w niezmienionej formie. Litery z pól z kropką, czytane kolejno rzędami,
utworzą jeszcze jedno takie metamorficzne przekształcenie.

4:

Etna, Grek, kosz, mate, real, sake, tata, trak, yeti.

5:

model, nieuk, riale, rondo.

6:
7:

Antyle, arnika, klisza, kotlet, mnożna, Rwanda, sekret, tatami, teista, tkanie, trykot,
trzoda.
egoista.

8:

Indianin, kontener, kożuszek, rykoszet, statysta, krajanka.

9:

nastawnia.
10. Kalambury (2+2)

Walewska, co na sygnale jedzie,

Wyrywaj zielsko, wrzuć w barszcz czerwony,

dla kucharza, gdy opieka śledzie.

produkt na dziale dziecięcym kupiony.

11. Szkotka raz na lewo raz na prawo (28x2 + 1)
W diagramach ujawniono wszystkie litery O i T. Każdy podany wyraz należy podzielić na dwie części,
stanowiące fragmenty dwóch słów (jednego wpisywanego do lewego diagramu, drugiego do prawego), np.
mieszkanie – śmieszka, kaganiec. Litery z pól z kropką czytane najpierw w lewym diagramie rzędami,
następnie w prawym kolumnami, utworzą rozwiązanie. Wszystkie wyrazy wpisywane do diagramu to
rzeczowniki pospolite, jeden w l.m.

Poziomo:

12) utopiec.

1) kulbaka.

Pionowo:

5) tomiszcze.

1) chip.

6) Manama.

2) Portos.

8) minarety.

3) piach.

11) telemark.

7) sensor.
8) inka.
9) kora.
10) Lotar.

4) Drakon.

12. Anagram ze skrótką. (2+2)
Pewna rozrzutna Szkotka o imieniu Charlotta,
Stale w _
Zachwyca
szastając

_ _ _ _ _ wpędza swego męża _ _ _ _ _ _. A,A
_ _ _ _ _ ,S
_ _ _ _, S

a dla niego to wieczna zgryzota.

13. Kalambur (2)
Obok kasztanki żaby zawołanie
piaszczysty to obszar w Turkmenistanie.

14. Powiedz mi, kim jestem (12+1)
Na podstawie podanych określeń, wpisać do diagramu, kto o sobie mówi. Rozwiązaniem zadania (litery z
ponumerowanych pól) jest człowiek, który mógłby o sobie powiedzieć: „doskonale znam się na wsypach!”
Przed odgadnięciem należy zmrużyć oko, a jeśli to nie pomoże, to radzę oba 

Poziomo:
1) jestem znana i lubiana.
mojego męża wciąż pytają, czy
mu nie żal.
6) otacza mnie stado baranów!
5)

10)

przemierzyłem Polskę wzdłuż i
wszerz.

11) nie straszne mi mrozy Syberii.

1
2
3
4

Pionowo:

5

2) mówią o mnie, żem wesoła.

6

3) niezły ze mnie numer.

7

4) już po moim przewodzie…
6) nie grzeszę wzrostem.
7) nie mów do mnie „Czechu”!
8) jestem utrapieniem dla ZUS-u.
9) wiem, co jest grane.
Pierwsze litery odgadywanych wyrazów (w kolejności
alfabetycznej): A, D, E G, G, G, J, P, P, S, W, Z.
15. Wieżowce (z dedykacją dla Leszka T) (6)
W każdym rzędzie i kolumnie należy rozmieścić wieżowce o różnej wysokości. Liczby poza diagramem
wskazuję, ile budynków widać z danej strony. W
kolorowych polach są wieżowce o tej samej liczbie
pięter.
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W kratki należy wpisać litery A, B, C lub D tak, aby
w każdym rzędzie oraz każdej kolumnie
występowały różne litery i jedno puste pole. Litery
z boku diagramu wskazują, która litera w danym
rzędzie lub kolumnie jest pierwsza.

3

2

2

16. Kwadrat A, B, C, D (5)

1

B
D

C

B

C

D
C

D

C

D

B

17. Ukryta jolka (31+2)
Określenia podano w takiej kolejności, że każdy odgadywany wyraz krzyżuje się zarówno ze słowem określonym
przed, jak i po nim. Ponadto pierwszy wyraz zawiera imię Anna, a ostatni krzyżuje się z nazwiskiem Jantar. Położenie
czarnych pól, rozmieszczonych symetrycznie względem środka diagramu, do odgadnięcia. Litery z pól z kropką,
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – tytuł piosenki z repertuaru Anny Jantar.
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przejażdżka saniami
prawodawca ateński znany z
wprowadzenia bardzo surowego prawa
w nim dochodzi do rozszczepienia jąder
atomowych
puszcza, bór
wieczór z laniem wosku
niewielka owadożerna jaszczurka
bardzo biedni ludzie
chronią dłonie przed zimnem
miasta lub lekcji
akcept, zgoda
zygzak
wywołuje ziewanie współrozmówcy
na piersi zasłużonego oficera
brak przymusu
przydatne do usuwaniu lodu z szyb
samochodowych

kres, kraniec
epoka trzeciorzędu (skojarz z wodą)
członek parlamentu USA
milczą, gdy dusza śpiewa
Fornalik lub Łysiak
miejsce wkładania towarów do skrzyń
opieka, kuratela
badacze kultury ludów
ćwiczenia przy muzyce
spowijające ciemności
drugie imię Gałczyńskiego
kraj Dostojewskiego, Puszkina
leń, wałkoń
przeznaczone na zasiew
zielona część pietruszki
ogół wyborców

18. Krzyżówka hetmańska (24x2+2)
Litery z pól, ponumerowanych od 1 do 12, utworzą rozwiązanie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Poziomo:
3) w laboratorium mówca, ale nie ten.
7) na macie z połamanej karety.
8) ten kęs bułki w niewielkiej izbie

pasuje do pomidora.
9) perlisty kawałek łososia w kuźni.
10) rachuje wizerunki.
11) trudna do zmiany z masą dla łasucha.

Pionowo:
1) fasola początkowo minimalnie pachnie

w ogródku.
2) to niezłe posunięcie połączyć przód

manekina z maleńkim wróbelkiem.
3) słyszany, gdy niewielki krecik otwiera
hotel.
4) roztańczona baletka dla analityka.
5) Ewa – Adam – rewelacja! ale raczej bez

14) bywa zbędny z tańcami zamiast na

końcu.
17) rozpoczyna działalność twoja

6)

progenitura.
18) złagodzi wstrząsy pojazdu z czasem z
ministrem.
19) szczególne cięcie niższe niż c z Noem.
20) dla malucha nie jest to dzień
powracających kin.

11)
12)

21) Gall tylko ciut znany bez podpisu.

15)

13)
14)

Ew.
trochę fioletowy, bardziej czerwony
procent hektara w amancie.
w radiu złoto, gdy schyłek tradycji.
miękkie i różowe w przewożeniu łodzią
słoni.
zmniejszają wartość warg odchudzonej
tancerki.
pół bacy przed tymi, co przed Julkiem na
hali.
naiwny w szale szczęścia.

16) namieszało się ran z ratkami.

19. Krzyżówka synonimowa (19x2+2)

Każdy odgadnięte hasło należy „zdrobnić”, a następnie znaleźć synonim tego zdrobnienia i wpisać go do
diagramu, np. wizyta  wizytka zakonnica. Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie.
Pierwsze litery
odgadywanych
wyrazów (w
kolejności
alfabetycznej):
A, B, G, K, K, K,
N, O, O, P, P, R,
R, S, S, S, Ś, T,
W.

1
2
3
4
5
6
7

Poziomo:

Pionowo:

3) „antagoniści” myszy.

1) tylna część stopy.

5) czerwieni się w zbożu.

2) aparat podsłuchowy (jak insekt).

9) … Łata, o kimś serdecznym.

4) antonim tyłu.

10) owoce pod drzewem.

6) obok owiec.

11) … Wawelski, krakowska atrakcja.

7) specyficzne zachowanie; nawyk.

13) duża, jaskrawo upierzona papuga.

8) nozdrze konia.

15) odniesione na polu walki.

12) roślina warzywna o jadalnym korzeniu.

17) obok króla w talii kart.

14) bije na kościelnej wieży.

19) komfort.

16) dawniej o kelnerze.
18) ogrodzenia ze sztachet.

20. Krzyżówka (28x1+1)

Litery z ponumerowanych pól, przeniesione do kratownicy, utworzą określenie wyrazów wpisywanych w
kolorowe pola.
1
2
1
3
4
5
4
2
6
7
2
4
4
8
8
9
10
11
12

Poziomo:
4) łamaniec, wywijas.
7) potocznie o butach z irchy.
11) nietykalna świętość.
15) skazany na odsiadkę.
16) … Rostowa, bohaterka powieści
„Wojna i pokój”.
17) imię Cohena, kanadyjskiego
piosenkarza
22) jeden z towarzyszy d’Artagnana.
24) dawniej o lotnisku.
Pionowo:
1) sprzedaż towarów.

2) miejsce zwycięskiej bitwy
T. Kościuszki.
3) urządzenie do uiszczania opłat
za postój samochodu.
4) namiot Indian.
5) … Hackman, amerykański aktor filmowy
(„Francuski łącznik”).
10) gatunek sikory.
13) zespół urządzeń.
14) wykonawca wyroku sądowego.
17) przenośny komputer.
18) ulica przeznaczona dla spacerowiczów.
21) willowe osiedle w Warszawie.
23) pomieszczenie w wiejskiej chacie.

4
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3
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