RUNDA V
W szarych polach znajdują się litery W.
W kolejności alfabetycznej:
 wielbiciel
 ateński klub piłkarski
 rodzina przemysłowców włoskich (Fiat)
 najdzielniejszy po Achillesie pod Troją
 jeden z najwcześniejszych znanych władców
asyryjskich
 czytal, ssak z jeleniowatych
 wyspa koło San Francisco ze znanym
więzieniem
 kłopot
 stolica Jordanii
 firma znana z sądowego zakazu wyświetlania
filmu o niej
 związek organiczny do produkcji barwników,
fenyloamina
 setna część hektara
 kupalnik górski
 roślina zielna z obrazkowatych
 historyk syrakuzański (IV w. p.n.e.)
 nie uznaje istnienia Boga
wyspa w Aleutach
 osada górska na Kaukazie
 styl dżezowy powstały w latach 40-tych XX w.
 monety
 amerykański koncern lotniczy
 szef
 kolista ozdoba ręki
 wieś ukraińska, miejsce pochówku ofiar
mordów stalinowskich
 władczyni dawnej Rosji
 Krymski, Kazański lub Astrachański
 roślina zielna z terenów bagiennych
 odmiana dyni o podłużnych owocach
 obraźliwe określenie więźnia
wykorzystywanego seksualnie

wysoki, sztywny kapelusz męski
 skorupiak, pokarm dla ryb akwariowych
 Siuksowie
 córka króla Argos (złoty deszcz)
 ciało o bardzo niskiej przenikliwości
magnetycznej
 zakres działania
 osoby zarządzające funduszami
 król Moabu z Księgi Sędziów
 osoba sprawdzająca wiedzę studenta
 ruch propagujący ochronę środowiska
 osłanianie przed szkodliwym działaniem pól
magnetycznych
 stan ożywienia
 galeria nad nawami bocznymi
 głaz narzutowy
 grecka bogini niezgody
 imię Ferens, łyżwiarki
 Linda, aktorka („Dynastia”)
 piosenka ciesząca się niesłabnącą
popularnością przez wiele lat
 grupa plemion afrykańskich
 imię Pounda, poety
 niejedna na morzu
 dłuższa przerwa w nauce
 krokodyle z Birmy
 przestarzale uczeń szkoły ponadpodstawowej
 potrawa ze skrawków baraniny opiekanej na
rożnie
 np. Herkules
 Eric, aktor związany z Monty Pythonem
 rozmach
 olśniewanie
 zbiera opłaty
 urządzenie dla wcześniaka
 drużyna piłkarska z Mediolanu
 kochanka Zeusa zamieniona w krowę
 zespół Artura Gadowskiego
 uczy języka używanego w Teheranie
 rozżarzona cząsteczka

 wyspa Odyseusza
 Eugeniusz, ksiądz, pionier ochrony przyrody
 satelita Saturna
 opiekunka poezji epicznej
 sztuka graficzna używająca skalnych brył
 przyspiesza szybkość reakcji chemicznej
 próg skalny w rzece
 luminescencja wywołana działaniem strumienia
elektronów na luminofor
 Ken, pisarz („Lot nad kukułczym gniazdem”)
 listwa z dulkami
 lekki, odkryty pojazd konny
 Marek, aktor („Prawo ojca”)
 Kasia, piosenkarka
 imię Kristoffersona
 stan świecki w kościele
 tkanina albo duchowny
 skupisko drzew
John, pisarz („Wierny ogrodnik”)
 pomieszczenie użytkowe
 Sophia, włoska aktorka
Ryszard, król Anglii
 miasto z muzeum powozów
 prostota, jasność
 mały sprzęt do siedzenia
 wirtuozeria
 np. Boznańska
 ślazowate
 Ian, pisarz („Betonowy ogród”)
 francuski taniec dworski
 wybitny kartograf flamandzki
 pojazd czarownic
 średniowieczny dramat religijny
 maszyna do nawijania przędzy
 klub sportowy z Lublina
 polecenie
 gęste płótno bawełniane
 mieszaniec dromadera i baktriana
 oczekiwany efekt horroru
 Malawi

 gafa
 grecka bogini zwycięstwa
 łącznik metalowy
 Jaromir, czeski pieśniarz i kompozytor
 niewielki gryzoń o krępej budowie
 miasto w powiecie Świeckim (kujawskopomorskie)
 dobroczynna bogini nigeryjskiego plemienia
Ekoi
 starożytne miasto w Karii (Turcja)
 widz
 uszczelnienie okna
 okrasa
 wysoka peruka greckich aktorów
 narkotyk robiony z maku
 poglądy
 monumentalny utwór wokalno-instrumentalny
 łączy M. Adriatyckie z M. Jońskim
 zajmuje się badaniem ras na podstawie
kopalnych szczątków
 rzeka wpadająca do M. Barentsa
 zwolennik polityki możliwości
 podstawowy dźwięk trójdźwięku
 prezydent Rosji
 w ręku Kubota
 Knud, duński badacz polarny
 miodożer
 3:3
 imię Rolskiej, piosenkarki
 konserwatorka
 niewielki wykop
 zawieszenie broni
 skorupiak, pokarm dla ryb akwariowych
 ilustracja w tekście
 tkanka tłuszczowa świni
 minerał, odmiana pirytu
 film z Jollie i Olbrychskim
 stolica Jemenu
 np. księżyc
 zwyczaj palenia na stosie wdowy wraz ze

zwłokami męża
 fizjologiczny stan odpoczynku
 Anna, aktorka („Czterdziestolatek”)
 film z Bruce’em Willisem (2011)
 serce auta
 koń o jasnej maści
 przesadne wyolbrzymienie cech postaci w
sztuce
 psychopatia, którą cechuje teatralność
w zachowaniu, lekkomyślność
 napój owocowy
 jednostka skali głośności
 Piotruś, dziecięcy aktor („Pierścień księżnej
Anny”, „Zaczarowane podwórko”)
 trujący muchomor
 język dawnych Słowian
 odgłos kół pociągu
 kupon
 drzewo tropikalne uprawiane dla jadalnych
strąków
 pustorożec azjatycki
 Ateneum
 krąży, aby umożliwić transmisje między
stacjami naziemnymi
 poklat
 gra z gatunku MMORPG
 stolica Albanii
 satelita Saturna
 kostium kąpielowy bez górnej części
 warszawskie lodowisko
 ujęcie z ruchomej kamery
 dolna część grzyba
 zespół M. Piekarczyka
 miasto nad Wołgą (do 1991 Kalinin)
 trudnotopliwy metal (l.at. 22)
 sąsiadka Polski
 kanton w śr. Szwajcarii
 stan w USA
 wolna posada
 indyjska szkoła filozoficzna

 apel
 jej obroną dowodził kpt. Raginis
 przezroczyste przybranie kapelusza
 mechanizm w pojazdach
pojazda ułatwiający
funkcjonowanie niektórych urządzeń
 odkażenie
 niewielki rysunek haftowany na tkaninie
 japoński motocykl
 mikronezyjski wódz niebios (anagram
OPALONY)
 zdobywca I nagrody Konkursu F. Chopina
w 1937 r.
 zabronienie
Magdalena i Stanisław Wójtowicz
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