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zabawy przyjemne i pożyteczne
Andrzej Jakubowski – autor krzyżówek
Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych

1. wydatek
2. czekan, kilof
3. garbnik z kory dębowej
4. legowisko zająca w śniegu
5. tek

Z liter oznaczonych czerwonymi liczbami
w prawym dolnym rogu ułóż hasła
E

poziomo:
1. wyładowanie elektryczne podczas
burzy
4. narzędzie do kucia metali
6. matka chrzestna
7. linia łamana
pionowo:
1. kraina nad Bałtykiem
2. obwódka czapki
3. pułapka na lisy, tchórze
5. otyła figura

C

D

Opłaty:
1. za używanie telewizora
2. VAT
3. pocztowa
4. ustalona urzędowo
5. za naukę

poziomo:
1. początek biegu
4. koniec biegu
5. siłacz, mocarz
pionowo:
1. bieg na 100 m
2. sędzia sportowy
3. sprzęt Moniki Pyrek

poziomo:
1. tawuła, ozdobny krzew z różowatych
7. drobna miedziana moneta w starożytnej
Grecji
8. lukier
9. krańcowa kromka ukrojonego chleba
10. delikatne gęste krótkie włoski
11. zaliczka na poczet należności
15. żandarm policji tureckiej
17. poddany składający hołd swemu panu
18. muzyk grający na basie, kontrabasie
20. europejski kraj
22. fornir stosowany jako podkład
23. obrazki na ekranie telewizora
25. żywy ludowy taniec rosyjski
29. podłużny, wąski kawałek drewna
30. proklamacja, manifest
31. środkowa część koła rowerowego
32. oddawanie czci boskiej
33. ozdobne zapięcie u paska

pionowo:
2. aleja, szpaler, deptak
3. strumyk, ruczaj
4. największy stan USA
5. materiał spajający części
6. hałas, huk, łomot
12. jedno z najpopularniejszych nazwisk
13. najstarszy, zasłużony członek rodziny
14. roślina jednoroczna z baldaszkowatych
16. mieszkanka zza ściany
18. stop łożyskowy cyny z antymonem
i miedzią
19. odręczne rysunki, wstępne plany
21. reformator, człowiek wprowadzający
nowości
24. zagroda dla owiec na hali
26. jednostka miary kąta
27. ostre chwytne zakończenie nóg ptaków
28. młoda dzika kaczka

Rozwiązania – same hasła – prosimy przysyłać na kartkach pocztowych
pod adresem redakcji do 31 marca 2012. Wśród czytelników, którzy nadeślą
prawidłowe rozwiązania co najmniej trzech krzyżówek, w tym dużej (E),
rozlosujemy książki wydane przez MMP.

Darmowa wersja cyfrowa Naszych Korzeni

