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Do diagramu należy wpisać słowa 6-literowe utworzone z liter pozostałych po wykreśleniu wyrazów
odgadniętych na podstawie określeń z podanych dłuższych słów. Ostatnia jednego wyrazu w rzędzie
jest jednocześnie pierwszą następnego. W kolorowych polach powstanie rozwiązanie końcowe.

Eliminatka

Agnieszka Kowalczyk - Jęcek

Ludwik MazurJan Kuderko
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Jednodniówka
z okazji 15-lecia Koszalińskiego
Klubu Szaradzistów “Diagram”

Koszalin, 18 listopada 2009

Imię i nazwisko
liczba punktów

Wyrazy :(dłuższy i definicja krótszego)
1) KRIOKOMORA - imię Zimińskiej z “Mazowsza”
2) PARODYSTKA - 18-11-2009
3) KWIATUSZEK - 100 lat
4) MARIONETKA - z Samotraki
5) KOTŁOMIERZ - gra karciana
6) KADROWANIE - informacje dla komputera
7) TESTATORKA - pięcioksiąg hebrajski
8) KRATOWNICA - dawna gra w karty
9) BIUSTONOSZ - ma l.a. 41
10) STEARYNIAN - brie i rokpol
11) MIZERACZKA - urok, powab
12) ŁOWICZANKA - pole
13) DESENIARKA - myśl przewodnia
14) SERWOLATKA - ofiary dziękczynne
15) BALSAMINKA - łyszczyk
16) SUBWULKANY - gorące magmy

Rebus kołowy
Ciągówka - szyfr

Pierwsze litery rozwiązania: L. D. P.”D”.

Moja mama jest
Murzynką, a tata
pochodzi z Polski

Nowosybirsk
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1-24) dawny słup do publicznej chłosty.
24-27) katarakta.
27-7) marka obuwia sportowego.
7-8) sztuczny kamień z piasku i wapna

stosowany w budownictwie.
8-20) ciernisty krzew z cierpkimi owocami
20-33) jeden z muszkieterów.
33-23) członek jednego z ludów

germańskich.
23-36) wysunięta cegła w murze, łącząca

go inną ścianą.
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Numeriada

Beata Kasprzewska

Piosenka na 15-lecie
(na melodię piosenki
“Hej tam pod lasem”)

W podanym niżej tekście niektóre wyrazy
zostały zastąpione liczbami. Każda z nich
oznacza jedną literę. Rozwiązaniem końcowym
jest hasło które powstanie po zastąpieniu
podanych liczb, odpowiednimi literami
odgadniętymi na podstawie piosenki.

Hej! W Koszalinie
czas szybko płynie,
nasz “Diagram” właśnie
ma 14-5-12 piętnaście.

Refren:
kalambur, krzyżówka
homonim, wirówka
11-5 długie wieczory
relaksem jest!

Klub szaradzistów
3-5-4-1-6-2 się stara,
3-7 rozwiązywać
miała co 8-10-5-4-5.

Refren:
kalambur, krzyżówka ....

Panoramiczne
też się zdarzają
członkowie klubu
już o 12-2 dbają.

Refren:
kalambur, krzyżówka ...

Życzeniem naszym
tworzyć i wiecie
świętować 9-14-16-3-16
dwudziestolecie.

Refren:
kalambur, krzyżówka ...

Dzięki składamy
naszej redakcji,
bez niej 11-10-13 byłoby
publikacji.

Refren:
kalambur, krzyżówka ...

Rozwiązanie numeriady:

1-2-3-4-5 4-2-6-4-7-8-9-5

10-11-12-13-14-13-9-12-16-5-14-11-5

Kryształowa krzyżówka

Homonim

Z liter w polach zaznaczonych kropką należy ułożyć

rozwiązanie - słowo związane z tematem zadania.

Poziomo:

Pionowo:

3) nowoczesny, z ekranem z ciekłych kryształów.

4) kryształ dodawany do herbaty.

5) kryształowa, honorowe wyróżnienie “Rozrywki”.

1) kryształowe gody, czyli 15 rocznica.

2) kryształ górski.

Bogdan Witek

Bogdan Witek
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_ _ _ _ szaradziarska z Koszalina

okres istnienia dziś wspomina.

Tak dobrze innych pasjonatów znać,

tylko z nich przykład ciągle _ _ _ _.
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