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Jolka

Krzyżówka

Literyzpólponumerowanychod1do13utworząrozwiązanie.Wprzypadkowej
kolejności:
- falsyfikat obrazu,
- daleko mu do prawicowca,
- mężczyzna pozujący malarzowi,
- gatunek herbaty indyjskiej,
- moc roztworu,
- jasny tok wypowiedzi, zrozumiałość,
- wyrafinowana przebiegłość,
- miesiąc niezbyt lubiany przez uczniów.

Literyczytane wzdłużprzerywanejliniiutworząrozwiązanie.
Poziomo:
4) w teatrze i restauracji,
5) bzdura do kwadratu,
6) łańcuszek przy zegarku kieszonkowym.
Pionowo:
1) wynajem samolotu lub statku,
2) z żurawiem przy wiejskiej
chacie,
3) do kreślenia odcinków.

Strzałka

Szyfr

Literyz pólponumerowanychw prawymdolnymroguod 1do 27
utworząrozwiązanie.

  



Pionowo:
1) ptaki łase na czereśnie,
2) łże jak z nut,
3) dla trzech medalistów,
4) na czele małego miasta w Polsce.
5) Tomasz Majewski na stadionie,
6) opiekun dzieci dawniej,
11) dyskredytacja, zniewaga,
13) długa modlitwa,
14) małe upartego ssaka,
16) chroniła ciało rycerza,
17) Andrzej Wajda,
18) reklamowy bibelot.

Literywpolachzestrzałką,przeniesionedokratekpozadiagramem,utworząrozwiązanie.
Poziomo:
1) kakaowa w torcie,
4) więcej niż duet,
5) umiar w postępowaniu.
Pionowo:
2) tętnica główna,
3) wkład wspólnika do spółki.

Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie –
tytuł polskiego serialu sprzed
lat.
Poziomo:
6) przez analogię: bocian – klekot;
żaba – ?,
1) nocne zebranie czarownic na Łysej
Górze.
Pionowo:
8) koniec wędrówki lub wytrzymałości,
2) mały pojazd wyścigowy bez nadwozia.

Szyfrogram
Rozwiązaniemjestprzysłowiepolskie.
1) klepana w chudych latach:
12–3–23–19–7,
2) kończy się kropką: 17–14
–4–21–10–11,
3) brudzi kominiarza: 16 –
25 – 6 – 8 – 18,
4) cieszy znalazcę: 5–1–15–
24–13,
5) białe lub deserowe: 2–22
–9–20.

Rozwiązania
Krzyżówka z hasłem: Andrzejkowe wróżby na szczęście; jolka: przepowiednia; strzałka: Mokra pora; szyfrogram: Gwiazda z nieba, dusza do nieba; krzyżówka-szyfr: „Skarb sekretarza”; krzyżówka: Szare dni.

Krzyżówka z hasłem

Poziomo:
1) zabiedzony koń,
7) wilczy głód,
8) kole w oczy,
9) fioletowa odmiana kwarcu,
10) sos pomidorowy,
12) smaczna ryba dorszowata,
15) walczy w ringu,
19) ocalił kogoś od zguby,
20) dobytek życiowy,
21) poślubna w miodowym miesiącu,
22) urodziwy mężczyzna,
23) skała na materiał drogowy.
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