23. PRZYMRUŻKA [52]

KAMIL WERESZCZYŃSKI
XV Potyczki ARIAdy
13.12.2019

czas: 100 minut

Rozwiązywał………………………………………………………………
Wynik: ……………. (max 421)

1. GWIAZDKA [9]
W diagramie nie występuje litera A.

Poziomo:
8) niedoszły biznes Zabłockiego.
9) mało wylewna prażanka.
11) a szefa mańkuta to która ręka?
12) Olek alkoholek.
14) stacja pośrednia drogi do serca
lubej.
15) wyszedł spod ostrego pióra.
17) OSP-owaty strażak.
20) okrycie filmowego szpadzisty.
22) movie w filmie.
23) młodszy od akademika.
24) faworyt Afrodyty.
25) ta pani wiele wie o Hiszpanii.

Pionowo:
1) wyższe u zapalonego podróżnika.
2) kluczowy zawód.
3) pozytywnie wpływa na aktywa.
4) ciąży w torbie doręczycielowi.
5) król do pary z babą.
6) Kłosiński w komedii Barei?
7) słucha w szkole "Filandię" i
"Nieprzysiadalność".
10) kosy młokosy.
13) smerfnie nam wszystko narysował.
16) błędne, to… owal?
18) ha, ha, ha!
19) co lubią najbardziej, Kubusiu?
20) w tych potyczkach to już prawie po
nich.
21) zajęła większą część krainy obok
Mazur.

1) powieściopisarz z Jasnej Polany.
2) turoń lub gwiazdor.
3) biblijne miasto, którego mury
skruszyły trąby.
4) Izaak dla Abrahama.
5) w pełni lub w nowiu.

6) na górze Synaj odebrał Dekalog.
7) zaproszony na „Wesele” przez
Rachelę.
8) Waldemar Legień i Paweł Nastula.
9) Anaruk z powieści Centkiewicza.

2. PĘTELKOWA [17]
Sposób wpisywania wyrazów pokazano w pozycji 1.

1) pokrycie części rufowej lub
dziobowej statku.
2) ktoś o dużym poważaniu w danej
dziedzinie.
3) urządzenie obrabiające drewno.
4) dawniej: handlarz starzyzną.
5) pracownik dla zwierzchnika.
6) zastanawianie się przy wyborze
pomiędzy dwoma możliwościami.
7) domena pani spod 12.
8) zaburzenie umiejętności czytania.
9) widma, zjawy.

10) brytyjska grupa rockowa, w jej
składzie grali Eric Clapton, Jeff Beck
i Jimmy Page.
11) kasynowa gra karciana, odmiana
oczka.
12) Joanna, prowadziła program „Jak
oni śpiewają”.
13) retencyjne lub paliwa.
14) inicjuje eksplozję materiału
wybuchowego.
15) popularny pakiet programów do
obróbki grafiki komputerowej.
16) prawdziwe nazwisko Boba Dylana.
17) składane przyrzeczenie.

22. SEANS Z… [13 + 12]
W rzędy należy wpisać tytuły filmów z udziałem aktora z górnego okienka diagramu krzyżówki. Litery ponumerowane dodatkowo od 1 do 14, utworzą rozwiązanie, tytuł jeszcze jednego filmu z bohaterem krzyżówki.

1) „…, Hawaje”, film norweskiego
reżysera Erika Poppe.
2) kultowy film Piwowskiego.
3) imię aktora z okienka.
4) „… Bojz”, film z Janem
Wieczorkowskim.
5) „Nasza …”, estoński dramat (jak
serwis społecznościowy).
6) ogólnopolski kanał rozrywkowo-filmowy.

7) dawny pojazd z aparaturą do
wyświetlania filmów.
8) film Akiry Kurosawy.
9) Marian, zagrał Bola w „Piłkarskim
pokerze”.
10) Ronald, aktor i prezydent USA.
11) nazwisko aktora z okienka.
12) Reno lub Gabin.
13) „ … Wszechmogący”, komedia ze
Stevem Carellem.

20. SPIRALOKRZYŻÓWKA [16]

3. ROZETA
OD A DO Ż

Poziomo:
A) odbicie się pocisku.
C) … Keituri, były fiński skoczek narciarski.
D) najsłynniejsza cygańska opera.
E) zajęcie licznymi sprawami dnia co
dziennego; zabieganie.
F) torbacz z rodziny pałanek; kuskus.
G) miasto na południowy wschód od
Wrocławia, miejsce „cudu działkowego”
w latach 80. XX w.
H) nieuk, dyletant.

Pionowo:
A) pozostałości jedzenia; odpadki.
B) donośny odgłos skrzydeł.
Spiralnie (ostatnia litera jednego wyrazu
jest zarazem pierwszą następnego):
1-2) czerwony barwnik z czerwców;
kwas karminowy (anagram: szkolenia).
2-3) starszy brat Mojżesza i Miriam.
3-4) Izabela Jaruga- …, b. posłanka SLD.
4-5) Woody, reżyser komediowy.
5-6) nacierające wojsko.
6-7) biją nań dzwony.
7-8) arystokrata.

21. LOGOGRYF Z DWUWIERSZEM [12]
Z
podanego
poniżej
obscenicznopsychodelicznego dwuwiersza należy wybrać i
zanagramować 4 wyrazy i tak wpisać je do
diagramu, aby w kolorowych rzędach odczytać
imię i nazwisko polskiej dziennikarki.
WSZAK PANDA MODRA
NIJAK MA SIĘ DO BOBRA

A) sztuczne włókno wełnopodobne (7).
B) kraj z kotliną Kalahari (8).
C) spryciara (8).
D) licha brzoza lub topola (8).
E) nauka nieobca Leszkowi
Balcerowiczowi (8).
F) SUV produkowany przez Opla (8).
G) wyrabia gotowe potrawy (8).
H) imienniczka rzymskiego cesarza
znanego z muru (8).
I) "żelaźni" triatloniści (8).
J) Alina w roli Eleonory Gabriel (8).
K) twardy cukierek ze słodką masą (8).
L) Okęcie, Balice lub Pyrzowice (8).
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Ł) Marina, radziecka aktorka (8).
M) bananowa lub trudna (8).
N) najsłynniejszy wodospad świata (7).
O) prymitywny flet (7).
P) pusty – autobusu bez pasażerów (8).
R) ... psi, ryba atlantycka (7).
S) obok motyki w piosence Grzesiuka.
T) ze szczypiorkiem, na śniadanko (8).
U) wybranek serca (8).
V) zespół znany z przeboju "Jump"
(3+5).
W) zekranizowany przez Netflixa wg
prozy Sapkowskiego (8).
Z) zbiera żelastwo, puszki (8).
Ż) "Sindbad ..." (7).

4. BLIŹNIAKI [21]
W obrębie białych pól obowiązuje taki sam układ liter w obu diagramach. Litery w
kolorowych polach, czytane rzędami (w obu diagramach), utworzą przysłowie.

Diagram lewy
1) wynagrodzenie za 8 godzin pracy.
2) manatki, klamoty.
3) azjatycki jeleń o potężnym porożu.
4) „Rozdzióbią nas … , wrony”
5) wąskie przejście, przesmyk np.
wąwozu, ulicy.
6) zdobywa Rysy, Nosal.
7) Pańska – Chrystusa na krzyżu.
8) naczynie kojarzone z marcem.
9) rodzima lub oczyszczona.
10) cecha nieostrego noża lub… nieuka.
11) przepływa przez Lidzbark
Warmiński, Olsztyn.

19. SEANS Z… [11 + 12]
Poziomo należy wpisać tytuły filmów reżyserki z okienka diagramu krzyżówki. Litery
ponumerowane dodatkowo od 1 do 24, utworzą rozwiązanie, tytuł jeszcze jednego
filmu bohaterki krzyżówki.

Diagram prawy (od iksa)
* … Brockovich, oscarowa rola Julii
Roberts
* król Norwegii, syn Olafa V
* jezioro nr 1 Europy
* obraz o tematyce morskiej
* sprężynowy na łóżku
* człowiek pod wpływem złych mocy
* krótki film zachwalający jakiś
produkt
* trzon miecza
* ogolony na zero członek jednej z
subkultur
* żeglarskie klamry lub izraelskie
pieniądze

1) nazwisko reżyserki z okienka.
2) zespół znany z tytułowej piosenki serialu „Świat według
Kiepskich”.
3) Tomek, bohater wielokrotnie
ekranizowanych powieści Marka Twaina.
4) … Leoni, aktorka i żona Davida
Duchovnego.
5) tytułowy Linda z filmu Ślesickiego.

6) imię reżyserki z okienka.
7) „Lochy i …”, film fantasy z Jeremym
Ironsem.
8) „Himilsbach – Prawdy, bujdy, czarne
…”, dokument o znanym aktorzenaturszczyku.
9) rola Anthony’ego Quinna w serialu
„Herkules” z Kevinem Sorbo.
10) „ Naga …” lub „Zabójcza …”.
11) „Rambo: pierwsza …”.

17. NAKŁADANKA [14]
Każda para wyrazów w rzędach obu diagramów różni się literami w kolorowych
polach. Litery te, czytane rzędami w prawym diagramie, utworzą rozwiązanie.

Diagram lewy:
1) pojedynek lub… warzyw na surówkę.
2) kruche, wstążkowate ciastko.
3) miasto Matki Teresy.
4) ozdabiana bombkami, lametami.
5) seter angielski.
6) „… i anioł”, album Maanamu.
7) obchodzona w najkrótszą noc roku.

18. METAMORFOZA [10]
W grupie liter PRECZ Z należy
zmienić literę z zaznaczonego pola,
a następnie przenieść litery do
następnego rzędu tak, aby wraz z
ujawnionymi utworzyły nowy wyraz. Postępując tak jeszcze kilka
razy należy dojść do słowa KOMUNĄ. Jeden z wyrazów przejściowych to nazwa własna w liczbie
mnogiej.

Diagram prawy (przypadkowo):
- ptak o terkoczącym głosie
- żółciutki śpiewak w klatce
- zwarcie elektryczne
- grecka – z serem feta i oliwkami
- bawidamek, donżuan
- agrafka lub haftka
- karciana gra z dwiema taliami i
czterema dżokerami

5. SZYFROGRAM Z PANTROPĄ [8 + 13 + 4]
Wszystkie litery szyfrogramu należy przenieść zgodnie z numeracją do diagramu
pantropy. Ułatwią one wpisywanie wyrazów, których określenia podano w przypadkowej kolejności (pierwsza litera w polu z kropką). Dopisane litery (kolorowe
pola), czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – cytat i tytuł filmu, z którego pochodzi.
14) kobieta myśląca tylko o sobie.
3) na nim stopa dżokeja.
26) dawniej: rzemieślnik wyrabiający broń palną (skojarz z Ferencem, węgierskim piłkarzem).
21) poemat Wergiliusza.
Pionowo:
27) nowela Sienkiewicza.
PANTROPA
1) ojciec Michaela Douglasa.
 Jolanta Szymanek-…
 z niej golem
 językowa, lekarska,
małżeńska
 potocznie: lanie, manto
 obchodzą imieniny 19
stycznia (skojarz z filmem z Ritą Hayworth)
 „ … róży”, powieść
Umberto Eco
 dyskryminacja osób ze
względu na płeć
 potocznie: tandeta,
chłam (z niemieckiego)
 dawniej: nosze
 potocznie o każdym
pełzającym zwierzęciu
 Anthony Quinn w
ekranizacji powieści Nikosa Kazantzakisa
 mieszkańcy Biszkeku
 zmierzy wadę wzroku

6. WIRÓWKA DWUWYRAZOWA [26]
Każde odgadywane hasło (wpisywane prawoskrętnie) jest dwuwyrazowe.

15. KRZYŻÓWKA Z UKRYTYM HASŁEM [10 + 5]
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odnaleźć w diagramie, pisany ciągiem, dwuwyrazowy tytuł powieści.
Poziomo:
2) bohaterka komedii Zapolskiej.
5) imię Bismarcka.
7) twór powstający w przedżołądkach
kóz z Azji, stosowany jako odtrutka.
8) reprezentant przyszłych pokoleń.
9) składowa diagramu.
Pionowo:
1) odrobina, okruch.
3) … mortale, niebezpieczna akrobacja.
4) tragik lub amant.
5) upiększający element.
6) pilnik do obróbki drewna.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

wykonawcy hitu „Stayin Alive”.
Vincent, autor „Słoneczników”.
amerykańska aktorka ( „Masz
wiadomość”).
mediolańska opera.
pseudonim sceniczny Jadwigi
Szayer, śpiewaczki operowej.
tratwa Thora Heyerdahla.
powieść Jacka Londona.
miasto na północy Serbii.
film z Dustinem Hoffmanem i
Tomem Cruise’em.
niedźwiadek z Jellystone.
„ …, czyli Polacy”, farsa Alfreda
Jarry’ego.
krzyżówka z podzielonym zazwyczaj na 8 grup alfabetem.
legendarny uwodziciel.

14) Harrison Ford w „Gwiezdnych
wojnach”.
15) Żółta Rzeka.
16) żona Johna Lennona.
17) przebój Ritchiego Valensa i zespołu Los Lobos.
18) powieść Josepha Conrada.
19) podniośle: świątynia, kościół.
20) japońska wyspa z filmu Clinta
Eastwooda.
21) Brian, amerykański reżyser.
22) postój Roberta Kubicy w alei serwisowej.
23) serialowy Hugh Laurie.
24) po Sylwestrze.
25) hiszpański malarz o helladzkich
korzeniach.
26) popularny program telewizyjny
dla małżeństw.

16. ZŁĄCZKI [10]
- ubytek cieczy w czasie
transportu (anagram wyrazu
żelka)
- krótki speech
- głośny obraz Muncha
- dawniej: płaszczyk
- „ojciec” Józefa K.
- szyszak lub kapalin
- gra w karty ze stronic „Pana
Tadeusza”
- Kusy lub Sokół
- pleców – rozluźnia i relaksuje
- miasto koło Poznania, z jedną z
największych w Polsce bibliotek

13. UŁÓŻ SAM [23 + 2]
Litery alfabetu podzielono
na siedem zestawów 5literowych. Liczby w kratkach diagramu informują,
w którym zestawie znajduje się dana litera, np. SQUASH 5_5_6_1_5_3_ . W
krzyżówce
występują
wszystkie litery polskiego i
łacińskiego alfabetu. Litery
z kolorowych pól, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
1) A, Ą, B, C, Ć.
2) D, E, Ę, F, G.
3) H, I, J, K, L.
4) Ł, M, N, Ń, O.
5) Ó, P, Q, R, S.
6) Ś, T, U, V, W.
7) X, Y, Z, Ź, Ż.

Odgadnięte wyrazy (od 1 do 3) należy poddać jednej z czynności (za każdym razem innej): zanagramować,
dodać lub odjąć literę i uzyskany w
ten sposób wyraz wpisać do diagramu. W kolorowych polach (po uzupełnieniu liter) powstanie rozwiązanie – imię i nazwisko Iksa.
Poziomo i pionowo:
1) z Majorką i Ibizą w Balearach.
2) chroni konia przed odparzeniem.
3) pasterz trzody chlewnej.
4) nazwisko Iksa
5) imię Iksa.

7. PIRAMIDKA [12]
Z wyrazu KARABINEK należy
odjąć jedną literę z zaznaczonego pola i poprzez zanagramowanie ułożyć nowy wyraz
(rzeczownik pospolity w liczbie pojedynczej) wpisywany
do kolejnego rzędu. Postępując tak kilkukrotnie należy
dojść do słowa AK (najpopularniejszy model karabinka).
Wszystkie wyrazy przejściowe
rozpoczynają się taką samą
literą.

14. MAGICZNY KOMBINATOR [10]

Na podstawie
filmów lub seriali należy odgadnąć nazwiska
polskich
aktorów. Litery
z pól z kropką,
czytane rzędami,
utworzą
rozwiązanie.

8. WIRÓWKA AKTORSKA [20 + 2]

1) „Pan Tadeusz”, „Anioł w
6) „Dyrygent”, „Rodzina
Krakowie”.
Połanieckich”.
2) „Życie wewnętrzne”, „Na
7) „Janosik”, „Vabank”.
Wspólnej”.
8) „Dzień świra”, „C. K. Dezerterzy”.
3) „Jańcio Wodnik”, „Quo Vadis”.
9) „Dekalog II”, „Bez końca”.
4) „Pułkownik Kwiatkowski”, „Niania”. 10) „Ziemia obiecana”,
5) „Sól ziemi czarnej”, „Pestka”.
„Alternatywy 4”.

9. ELIMINATKA [20 + 3]
Po wpisaniu odgadniętych wyrazów do lewego i środkowego diagramu należy z
każdego dłuższego słowa wykreślić litery krótszego. Pozostałe litery, przeniesione
do prawego diagramu (bez anagramowania) i czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – tytuł utworu oraz imię i nazwisko jego wykonawcy.

10. TEMATYCZNA [12]
Zarówno wyrazy poziome jak i pionowe zaczynają się wspólną literą
(różną dla obu kierunków wpisywania).
Poziomo: nazwy państw, które mają
pięcioramienną gwiazdę pośrodku
flagi
Pionowo:
1) pewny, szybki w działaniu.
2) jabłko, korona, berło.
3) urząd ważnego żyda.
11. LOGOGRYF [5 + 2]

1) daleko mu do zostania wieszczem * olbrzymie gospodarstwo rolne z południa USA.
2) wyznawca religii * minister w krajach muzułmańskiego Wschodu.
3) najmłodsza córka króla Leara * ogrodowe georginie.
4) potwór kreteński ujarzmiony przez Tezeusza * grekokatolik.
5) noszone pod spodniami w czasie mrozu * miasto nad Sanem, w pobliżu Jeziora Solińskiego.
6) tygodnik lub miesięcznik * wypęd owiec.
7) miejsce rybich godów; ikrzysko * drogocenny naszyjnik.
8) prasowy lub praw obywatelskich * zwierzęce, to cynadry.
9) … apollo, motyl z północnej Eurazji * spódnica w …, czyli uszyta z trójkątnych kawałków materiału.
10) moneta o niewielkiej wartości * ponoć nie czyni mędrca.

Litery z kolorowych pól utworzą rozwiązanie- tytuł amerykańskiego serialu.
1) „Hair” lub „My Fair Lady”.
2) malarz z Krynicy.
3) Robert, były ARIAdzianin.
4) „ … i fuga”, utwór organowy
Bacha.
5) przebój zespołu Kombi (jak
miasto we Francji).
12. WSPÓLNE NAZWISKA [10]
Poziomo:
4) i Loda, i Grzegorz.
5) i Henryk, i Michael.
Pionowo:
1) i Gizi, i Michał.
2) i Krystyna, i Jakub.
3) i Thomas, i Wojciech.

