O Wiechu

Krzyżówka-szyfr
Wszystkie litery, napisane od 1 do 22, utworzą rozwiązanie.

2

Poziomo:
15) uosobienie têczy w mitologii greckiej.
3) okr¹g³a czapeczka bez
daszka; jarmu³ka.
13) roœlina o silnie truj¹cym
korzeniu (najeœæ siê …).

3

2

Samosia
z palindromami

Stolice w filmach
Poziomo należy
wpisać do diagramu słowa będące
uzupełnieniem podanych tytułów filmów. Litery z pól
ponumerowanych
w prawym dolnym
rogu, napisane od 1
do 15, utworzą rozwiązanie dodatkowe – tytuł filmu.
Poziomo (kolejnoœæ
przypadkowa):
• „… Pary¿a”
• „… Berlinem”
• „Moskwa …”
• „Rzym …”
Pionowo:
1) z politowaniem o wynêdznia³ym cz³owieku; chudzina, biedaczek.

W kratki obwiedzione lini¹ przerywan¹ nale¿y wpisaæ trzy- lub piêcioliterowe zlepki palindromowe, tak
aby z wpisanymi literami utworzy³y wyrazy krzy¿ówki
(rzeczowniki pospolite). Litery w kolorowych polach,
czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie dodatkowe.

ANAGRAM PODWÓJNY

Przed sztormem

2

6

2

2) ulica w centrum Warszawy lub obie Ameryki
w przeciwstawieniu do
Europy, Azji i Afryki.
3) okr¹g³e bu³ki z krzy¿ykiem.

4) skrzaty, krasnale.
5) cz³onek wy¿szej izby parlamentu.
6) usma¿ony z jajek.
Piotr Dudko

Konsonantka

Stanisław Bisko

Morze zmienia kolor,
lecz wciąż — — — — — — cicho,
ku łajbie pomyka
— — — — — — jedna, druga.
W strachu majtek młody.
Nos mu trochę zbielał,
choć się momentami
— — — — — — na twardziela.
Bogusława Borys

3

Pionowo:
5) Romulus i …, legendarni za³o¿yciele Rzymu.
9) prymitywne narzêdzie do orki, z rozdwojonym rylcem.
6) dzielnica Warszawy, z Aninem,
Falenic¹ (anagram: werwa).
Andrzej Zwierzchowski

4
3

Do diagramu nale¿y wpisaæ
rzeczowniki pospolite (jeden
w lm) z³o¿one z odpowiednich
samog³osek oraz wszystkich
spó³g³osek (mog¹ siê powtarzaæ) wystêpuj¹cych w ujawnionym s³owie (nazwie rzeki w Rosji). Litery w polach oznaczonych
kropk¹, czytane rzêdami, utworz¹ rozwi¹zanie dodatkowe –
wyrazy szeœcio- i oœmioliterowy.
Stanisław Bisko
7

Szkotka ze skrótowcami

2

Anagram

Sznurowadła

Do diagramu należy wpisać rzeczowniki występujące w rozwinięciach podanych
skrótowców oraz wyrazy (rzeczowniki pospolite) zawierające te skrótowce, np. IPN –
instytut, hIPNoza. W polach z krokiewką występuje taka sama litera. Litery w polach
z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

6
5

RPO.
RODO.
WOT.
PIS.
AGD.
SOR.
PAT.
PAP.
KIK.
NIK.

Taka myśl mnie dziś dopadła:
czemu ludzie sznurowadła
zamienili na suwaki oraz rzepy?
O co chodzi, nie pojmuję:
suwak wszak się często psuje,
gdy używa go ktoś, kto ma sporo krzepy.

... Raksa

Arkadiusz Dybała

4

SZARADA ANAGRAMOWA

Piotr ...
2-wyrazowy, o pocz¹tkowych
literach: C-4 S-6.
Tomasz Tokarski

2

Kto INTERES miał w tym jakiś,
ŻE mnie zmusza, bym chodaki
zakładała, do SZOP chodząc, miast buciki.
Stwarzał każdy but okazję,
bo rozwijać swą fantazję,
bez wyjątku, czy to botki, czy trzewiki.
Wtem pantofel tak mi odrzekł:
– Wiem, że teraz NIE jest dobrze,
moja droga, lecz to jasne jest jak słońce.
W oczy kłuło pewnie kogoś,
że schylając się nad nogą,
miałaś FART, bo mogłaś wiązać koniec z końcem.
Ewa Jowik
Z liter wyró¿nionych wyrazów nale¿y u³o¿yæ dwuwyrazowe rozwi¹zanie o podanych pierwszych literach i liczbie liter: T-8 S-13.

Metamorfoza
1

8

ANAGRAM

SKRÓTKA

Zły obywatel

Wieczór wśród łanów

— — — — / — — — wywołuje,
nie klnie i nie — — — — — — — ,
lecz z władzy się śmieje,
a to już nieładnie!

Niebo płonie złotem, — — — — — — — ,
ubarwiło chmury słońce,
— — — — — — , czujnie pole śledząc,
kica niespiesznie zajączek.

Apoloniusz Ciołkiewicz

Tadeusz Bembenik

1

3

2

Odgadywane wyrazy (rzeczowniki pospolite) nale¿y utworzyæ, zmieniaj¹c literê w polu z krokiewk¹
na inn¹ i przestawiaj¹c w nim litery. W kratkach
z kropk¹ powinny znaleźæ siê samog³oski. Litery
z pól ponumerowanych od 1 do 6 utworz¹ rozwi¹zanie dodatkowe.
Zbigniew Kurowski
5

3

Logogryf-szyfr

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 54 oraz litery
w kolorowym rzędzie utworzą rozwiązanie – tytuł i tekst
fraszki oraz nazwisko autora.
A) widzieæ bia³e …, czyli mieæ
urojenia w stanie zamroczenia alkoholowego.
B) rozrywkowa lub jazzowa.
C) czêœæ morza, oceanu wcinaj¹ca siê w g³¹b l¹du.
D) g³az narzutowy (metagram: erotyk).
E) powolny bieg w czasie treningu.
F) rozbójnik kojarz¹cy siê
z ³o¿em.
G) komorne.
H) pracownik zak³adaj¹cy instalacjê.
I) czarne … z naszych lasów.
J) rodzaj sieci rybackiej.
K) opuchlizna.
Marek Starosta

Dopełnianka

Wyrazy poziome należy wpisać w białe kratki,
a następnie dopisać takie litery w kolorowe pola, aby powstały dłuższe
słowa, a litery z tych pól,
czytane rzędami, utworzyły
pierwszą część rozwiązania
dodatkowego – tytuł piosenki. Litery w polach z kropką,
czytane kolumnami, utworzą drugą część rozwiązania
– nazwę zespołu.
Poziomo (w kolejnoœci przypadkowej):
• kartki w kartotece
• ci¹¿y na sumieniu
• Tadeusz …-Mostowicz,
pisarz
• nieprawid³owe zjawiska
wystêpuj¹ce w ¿yciu spo³ecznym
• wyrabia zbroje, broñ bia³¹; p³atnerz
Pionowo:
1) ¿artobliwie o nauczycielach.

Do każdego odgadniętego
7-literowego wyrazu należy dopisać na początku trzy litery,
tak aby powstały słowa 10-literowe. Litery w kolorowej kolumnie oraz litery z pól ponumerowanych, napisane od 1 do 9,
utworzą nazwisko pisarza oraz
tytuł jego powieści.

3

Wyrazy 7-literowe:
I) zajêcie nauczyciela.
II) pomór ryb.
III) miejsce w rankingu.
IV) amerykañska piosenkarka pop („La Isla
Bonita”).
V) obejmowanie z czu³oœci¹.
VI) tasiemka do obszywania brzegów ubrania.

2

4

Krzyżówka dopełniana

Wyrazy 10-literowe (w kolejnoœci przypadkowej):
• torba foliowa
• pierwsza œpiewaczka w operze
• objawia siê siniakiem
• szczelne owiniêcie kocem
• krótkie w³¹czenie œwiat³a
• wystawa towaru
Sławomir Prusiecki

3
2

2) wyci¹gniêta i podawana
na zgodê.
3) uprz¹¿ dla wo³u.
4) Micha³, gospodarz programu „Magazyn Ekspresu Reporterów” w TVP2.
5) owoc pokryty omszon¹,
szarozielon¹ skórk¹.

Sudoku
W kratki nale¿y
wpisaæ cyfry od 1
do 6, tak aby w ka¿dym rzêdzie, ka¿dej kolumnie oraz
w ka¿dym wieloboku wyró¿nionym pogrubion¹
lini¹ wystêpowa³y
ró¿ne cyfry.
Arkadiusz Dybała

6) tkanka otaczaj¹ca korzeñ
zêba.
7) rodzinne miasto Krzysztofa Kolumba.
8) imiê Kowalskiej, autorki
ksi¹¿ki „Pestka”.
Małgorzata Wołc

Anagram

a
500

1
+

1

Rozwi¹zaniem s¹ dwa ró¿ne
wyrazy oœmioliterowe o pocz¹tkowej literze K.
Stanisław Bisko
9

Krzyżówka łączona
Odgadnięte wyrazy wpisuje się w białe pola. W kolorowe kolumny należy
wpisać takie dwa słowa,
aby połączyły trzy krzyżówki w jedną całość.
Poziomo:
1) bawolec rudy lub rzeka
w Rosji.
5) bywa, ¿e pies go gubi.
8) haft zdobi¹cy ta³es.
9) pedagogiczna lub nadzorcza.

10) niejedna pod opiek¹ bacy i juhasów na hali.
11) otwarte na oœcie¿ lub zamkniête na cztery spusty.
12) czarnoskóry ch³opiec
z powieœci „W pustyni
i w puszczy”.
13) imiê Kazana, amerykañskiego pisarza, aktora
i re¿ysera („Uk³ad”).
14) œrubowa lub œrednicowa.
15) wstêgowana odmiana
chalcedonu.
16) klacz maœci czarnej.

Odgadnięte na podstawie określeń wyrazy należy wpisać pionowo
i poziomo w pola obwiedzione linią
przerywaną, tak aby z wpisanymi literami utworzyły krzyżówkę. Litery
w kolorowych polach, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
W kolejności przypadkowej:
• ³opatacz
• rybia
• skorupiak
• odrost
• korek
• czerwony
• koszka
• ciê¿arówka
• kolejka
• rynsztok
• rozpada siê
• tapir
Stanisław Bisko
10
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Pionowo:
1) poprawianie b³êdów,
usterek.
2) pozuje malarzowi.
3) kierownik za³ogi ¿eglarskiej.
4) adwokat lub prokurator.
6) zbrojny spisek; bunt, rebelia.
7) drapie¿na wodna ¿aba
afrykañska; ¿aba szponiasta.
Antoni Mazurkiewicz

Jolka składana
3

3

2

Ujawniono wszystkie litery
D, T i W. Do diagramu należy wpisać anagramy (wyrazy
utworzone ze wszystkich liter
innego słowa, np. ciamkanie
– kamienica), metagramy (wyrazy ze zmienioną jedną literą, np. przeciek – przecier),
plus 1 albo minus 1 (wyrazy
z dodaną lub odjętą literą, np.
przerwanie – przetrwanie, pokrzywa – pokrywa) oraz synonimy (np. resztka – ostatek).
Wszystkie wyrazy wpisywane
do diagramu to rzeczowniki
pospolite (pisane małą literą). Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bigos
ci¿ba
czyraki
Daniec
dorkas
kacerz
kapinos
kapka
kliczka
kurzenie
laweta
ludzik
³oszak
naprawa
natrêt
piêtno
piszanka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wszystkie chwyty
dozwolone

8

polnik
satrapa
sezon
siatka
Singer
sport
stêpa
tarczniki
termia
tonika
troski
trybuna
Turek
warkot
Winona
wirki
zbycie

7
6

Stanisław Bisko

ANAGRAM

Pełna kultura

Gościu na dworcu, bodajże w Kutnie,
rzekł do mej małej: – Pani jest miła.
Tak wprost! Otwarcie i — — — — — — — — — — !
A — — — — / — — — — — — : – Świr! – odpaliła.

1

Ireneusz Kocyłak
3

Jednym słowem
Litery w polach z kropką, czytane kolumnami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.

Ułóż krzyżówkę

Poziomo:
1) odrzutowy.
2) teatralny.
3) szczêkowy.
4) weselny.
5) daleki.
6) pomyœlny.
7) strategiczny.
8) ³azienkowa.
9) wegetariañskie.
10) lejdejska.
11) ¿ywnoœciowa.
12) czerwony.

3
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Pionowo (w kolejnoœci alfabetycznej):
• gie³dowy
• Dominikañski
• œcienny
• produkcyjny
• wojenny
• pocztowy
• kozacka
• skalna
• obca
• czêstochowskie
Teresa Czerwińska

Jolka szkotka
Podane zlepki zawierają się w rzeczownikach pospolitych wpisywanych do diagramu (ujawniono
wszystkie spółgłoski B i J). Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
W kolejności alfabetycznej:
• ckp
• ncw
• nkl
• skw
• szl
• zzm
2

2
1
Tomasz Ordowski

5

4

3

Po wpisaniu w kolorowe pola odgadniętych wyrazów należy uzupełnić białe pola literami, tak aby powstała krzyżówka złożona z rzeczowników pospolitych w lp. Litery
w kratkach oznaczonych kropką, czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie dodatkowe.
Rzędami:
1) rów i wa³ usypany z ziemi
przez ¿o³nierzy; szaniec.
2) Bolimowski … Krajobrazowy lub … Krajobrazowy Orlich Gniazd.
3) czasem le¿y poœrodku lub
bywa nieumyœlna.
4) goi siê i zabliźnia.
Kolumnami:
5) laotañski „grosz”.
6) wierzchnia œciana pud³a instrumentu strunowego szyjkowego, np. skrzypiec.

7) gatunek papugi.
8) snuæ siê za kimœ jak …,
czyli nie odstêpowaæ na
krok.

9) mistrz znakomitoœci lub
ka¿dy … bierze raz.
Stanisław Bisko

Krzyżówka

Rzędami:
• wbrew pozorom,
nie znajdziesz w teLitery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązaatrze (RK, KW, SM)
nie dodatkowe.

3

2

Pionowo:
1) wielkie cierpienia.
2) prze³o¿ony klasztoru.
3) wydarzenie wywo³uj¹ce zgorszenie.
4) punkt skupu mleka.
5) glob ziemski.
6) zdrajca wœród
aposto³ów.
Sławomir Prusiecki
11

Z przymrużeniem oka

XXV Szaradziarskie
Mistrzostwa Warszawy
Warszawa, 8 września 2018

3

+

2

1

Litery w polach oznaczonych kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie
dodatkowe.

7
6
5

Poziomo:
4) miot³y siê zmiot³y.
7) dzia³a u dzia³a.
9) potwierdzam: twierdza.
10) pamiêci, miêci, ci.
11) … hcotS (roz-wi¹za³eœ?).
13) biegnijcie, bo by³ napis
na tablicy i ju¿ go nie ma.
15) wolisz czarny czy zielony?
17) prze¿y³ szmat lat.
18) jeœli drobne, to mo¿e
drobne wystarcz¹.
20) ko³o pod trapezem.
21) pi³y wœród k³ód, ale nie
pijane jak k³oda.

24) najbardziej siê s³yszy
w ciszy.
26) si³acz w górach.

Krzyżówka
27) tylu cywilów lub ¿o³nierzy.
28) i ju¿ po ciszy lub porz¹dku.
29) tania do p³ywania.
Pionowo:
1) rzadko bywa domyœlny.
2) p³ynie tak: wprost i wspak.
3) ostatni¹ koszulê zabierze.
4) r¹banka z pnia.

5) pisz do mnie na Berdyczów.
6) kawa³ lipy.
8) pieni¹dze w lesie.
10) g³owa da³a siê sko³owaæ.
12) rozsierdzone miasto.
14) jeden z naszej klasy.
16) zbiór czterech pór.
17) ca³a w tym.
19) powiem tyle: miasto motyle.
22) rz¹d œwiate³ wypatrzê
w teatrze.
23) wrona i wrony.
24) dzikie do wyprawiania.
25) na nic.
Stanisław Bisko

XXV Szaradziarskie Mistrzostwa Warszawy. Jednodniówka.
8 wrzeœnia 2018. Przygotowa³ Stanis³aw Bisko. Rozrywka
Sp. z o.o. Warszawa, wrzesieñ 2018. Nak³ad 80 egz.

Duet synonimowo-anagramowy
Do lewego diagramu należy wpisać synonimy, a do prawego anagramy (miejsce
wpisywania do odgadnięcia) podanych wyrazów. Litery w kolorowych polach, czytane
rzędami, utworzą synonim, a litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 w prawym diagramie złożą się na anagram wyrazu, który stanowi rozwiązanie dodatkowe (+1 pkt).
Poziomo:
4) poz³otka.
5) plota.
6) narty.
Pionowo:
1) armia.
2) rano.
3) szmaty.
Stanisław Bisko

Imiê i nazwisko
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Punktacja

