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SKRABLOWY KWADRAT MAGICZNY 8
Do diagramu wpisujemy różne formy gramatyczne odgadniętych wyrazów.
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1) lotnik (zdrobniale).
2) kursywa.
3) zakład, w którym maluje
się nadwozia aut.
4) mający kolor żółtawozielony, szarozielony.
5) budzić zainteresowanie,
zajmować.
6) skała osadowa (skojarz z
surowcem na kawior).
7) dotyczący metalowego
naczynia na wodę.
8) uprzątnąć za pomocą
miotły.

MAGICZNA KWADRATOWA JOLKA SKRABLOWA 8 x 2
W diagramie ujawniono wszystkie spółgłoski J. Objaśnienia podano w kolejności przypadkowej.
 jednopalczasta rękawica
 zjednywać zwolenników
dla sprawy, idei
 stugramowa buteleczka
alkoholu
 rzadko: zajmować się
rzemiosłem związanym z
kuźnią
 przestarzale: chwytać,
brać
 płyta gramofonowa (potocznie)
 przytwierdzać coś do
czegoś
 rozlepiać afisze

Kto zacz?

czas: 70 minut

Wynik:

(MAX 233)

SKRABLOWE KWADRATY MAGICZNE 8 + 8
Do diagramu wpisujemy różne formy gramatyczne odgadniętych wyrazów.
1) maszyna włókiennicza; pilśniarka.
2) przerywać komuś sen.
3) mieszkaniec miasta w powiecie iławskim.
4) uniemożliwić realizację projektu.
5) sztokholmka.
6) dotyczący części mowy (np.
ja, ty, tyle).
7) dotyczący toruńskiej tkaniny.
8) … olimpijskie, wynik dający
przepustkę na igrzyska.
1) przestarzale: apetyt.
2) deser z mrożonego osłodzonego soku owocowego.
3) „Z przygód … Hałabały”.
4) obcinać coś nożem, tasakiem.
5) żul, lump.
6) ruda miedzi, której nazwa pochodzi od chilijskiej pustyni.
7) bezbarwna substancja krystaliczna używana do wyrobu
żywic syntetycznych.
8) członek największego odłamu
szyitów.

SYNTEZA 38 + 2

PRZYMRUŻKA 25 X 2

We wrześniu tego roku wybrałem się na eskapadę rowerową z Odessy do
Przemyśla. Trasę około 1300 kilometrów pokonałem w nieco ponad dwa tygodnie mijając po drodze wiele miast Ukrainy, Mołdawii i Naddniestrza. Zadanie
polega na wpisaniu do diagramu podanych poniżej wyrazów oraz uzupełnienie
ich dziewięcioma miastami (jedna nazwa historyczna), które były na trasie tej
wyprawy. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie –
nazwę dziesiątego miasta.

4-literowe

Bask - fakt - kask - takt

5-literowe

afisz - dywan - elana - europ - Itaka - Kolno - kotek - lotek - pogoń remis - sakwa

6-literowe

Anzelm - badacz - fiksat - odskok - orbita - słonik - słowik

7-literowe

futerał - Kleofas - numetal - wiskoza

8-literowe

substrat - sympatie - wyrwiząb

Poziomo:
8) poklepie nas po plecach.
9) supergryz?
11) muzyk z mezozoiku.
12) dłuższy okresik bez deszczyku.
14) przyśpieszacz deresza.
15) człowiek nieposiadający rupieci.
19) z uliczkami, dzielniczkami i ratuszkiem.
21) wykiwajło.
22) okres, który nastąpi po prezydenturze miłościwie obecnie nam
panującego.
23) klękają niebawem.
24) autorka wizerunków słynnych
ludzi.
9) supergryz?

Pionowo:
1) chirurg z wąską specjalizacją.
2) przytulę w Tule.
3) drobne przed ?
4) zdechł, bo połknął owoc palmy.
5) miejsce ucieczki przepióreczki.
6) perfekcyjna Ewka.
7) ptysiolubny drób.
10) humorzasty, gdy chmurzasto.
13) pole nie do popisu.
16) dzid – w zamkowych księgach.
17) wpuszczona w kanał.
18) trójpaski do śmigania.
19) uwielbia kąpiele w mleku.
20) pałeczki dyrygenta bez główki.

METAMORFOZA 5 X 2

ROZETA

W wyrazie ŻIGULI (model łady)
należy zamienić literę z pola zaznaczonego kropką, a następnie
przenieść litery do kolejnego rzędu tak, aby wraz z ujawnioną literą utworzyły nowe słowo siedmioliterowe. Postępując tak kilkakrotnie należy dojść do słowa
SAMARA (też model łady). Wśród
wyrazów przejściowych są dwie
nazwy własne.

OD A DO Ż
24

ŻARCIKI REBUSOWE 5 + 5 + 5
L (8)

A) linoskoczek lub ekwilibrysta.
B) śnieżny ludzik.
C) góralska laseczka.
D) „rodak” Mazdy, Toyoty i Hondy.
E) książkowo: chaos, bezład.
F) czysta gra w sporcie.
G) … Bruno, spłonął na stosie.
H) Szapołowska – Telimena,
Kalenik – ?
I) sieć, która opanowała cały świat.
J) japońska sztuka samoobrony.
K) kreślone cyrkielkiem.
L) zatrudniony w aptece.

Ł) białe „ozdoby” jeziora.
M) nastoletnia dziewczyna.
N) Therese Johaug lub Sigrid Undset.
O) rotunda.
P) sześć sztuk.
R) RPO, czyli … Praw Obywatelskich.
S) „… by tego nie wymyślił!”
T) najwyżej skaczący lekkoatleta.
U) biednienie, pauperyzacja.
W) Kajetan Broniewski.
Z) inka.
Ż) najlepszy personalny wynik sportowca.

Z (4) + P (12)

S (7)

JOLKA PRZERYWNIKOWA 54
Objaśnienia podano w kolejności alfabetycznej odgadywanych haseł. W diagramie ujawniono wszystkie tzw. polskie litery. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe – tytuł programu telewizyjnego.

 eskimoskie sanki
 kuruje pacjentów poprzez kontakt z kuzynką lamy
 noszony na szczęście
 węgierski Mieszko
 Warszawa – okęcianka,
Kraków – ?
 preparat do mumifikacji
 czerwone, to komandosi
 sobolowe lub krzaczaste
 Poznańskie Słowiki
 hodowla np. bydła, drobiu
 razem z blaskami (lub do powiek)
 stawanie się pełnoletnim
 dowódczyni obsługi armaty
 Zapendowska, Jaworowicz, Zającówna (zdrobniale)
 żartobliwie o spodniach
 Słowacki – polski,
Kazandzakis – ?
 zuchwalstwo, bezczelność
 zamieszkiwał wschodnie wybrzeże Półwyspu Pirenejskiego
 portugalska Agnieszka
 arbuz po krakowsku
 … Knightley, brytyjska aktorka
 mobilny punkt szczepień przeciwko groźnemu zapaleniu mózgu
 spójność w fizyce
 jaskrawo upierzone ptaki
 Jay, amerykański showman
 samiec alfa































Vanessa ze skrzypcami
dmuchany do pływania
ma rzeka, ma i literatura
głowonóg z mackami
słynny zamek w Dolinie Prądnika
lotnicze lub sztucznych ogni
okalają obrazy
szacunek, poważanie
popisy kowbojskiej zręczności
„jadowity” ford
1/10 litra wódy
z podziwem lub zazdrością o
spryciarzu (pisownia oboczna)
wiśniowy w kartonie
pulower lub blezer
wojenny rabunek
(prawie) niezniszczalny Arnie
założenie, które trzeba udowodnić
węgierskie wino
Lars von …, duński reżyser
6 stycznia
wysoki jak … chmielowa
osiąg dźwigu
Zbigniew, aktor („Papusza”)
prowadził „Miliard w rozumie”
wolnodostępny serwis informacyjny
statek kosmiczny Gagarina
żartobliwe określenie narciarskiego wyciągu bezpodporowego
Wawel lub Camelot

