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Rozwiąż krzyżówkę. 
Pamiętaj, aby dwuznaki wpisywać w jedno okienko.         

  1. Zupa z grochu.
  2. Trzeba je opłacać.
  6. Wszystkiego się boi.
  7. Ciastko może być …
  8. Masz ją, gdy boli cię gardło i nie możesz mówić.
15. Placki podobne do pączków.
17. W szpitalu wykonuje operacje.
18. ..., Czech i Rus.
19. Panuje w szkole w czasie przerwy.
22. Miejsce, w którym odbywają się koncerty muzyki  
       poważnej.
24. Północ, południe, ... i zachód.
25. Jest w czasie roztopów.
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Odszukaj imiona z „ch” lub „h” i zapisz je poniżej. Z pozostałych liter 
ułóż hasło.

HASŁO
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 
Pamiętaj, aby dwuznaki wpisywać w jedno okienko.         

1. Europejskie państwo w kształcie buta.
2. Państwo z największą liczbą ludności.
3. Stolicą tego państwa jest Madryt.
4. Państwo nad brzegiem Adriatyku, chętnie odwiedzane 
     przez turystów.
5. Region Polski leżący u podnóża Tatr.
6. Państwo europejskie, Bośnia i  …
7. Państwo z wiatrakami i tulipanami.
8. Szczyt w Tatrach, na który można wjechać kolejką linową.
9. Najgłębsze polskie jezioro.
10. Miejscowość uzdrowiskowa z tężniami.
11. Prawo chełmińskie ustanowiono w mieście …
12. Polskie miasto z cudownym obrazem Matki Bożej.
13. Polskie nadmorskie miasto położone na półwyspie.
14. Największa pustynia świata.
15. Najmniejszy ze stanów USA ze stolicą w Honolulu.
16. Stolicą tego państwa jest Praga.

HASŁO
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Uzupełnij luki w wyrazach, wpisując „ch” lub „h”. Pokoloruj pola z wyra-
zami z „ch” na zielono.

...armider

...alo

...aft

...usta

...łód

...oroba

bo...enek

...emia ...atka ...i...ot

zu...

palu...

podu...a

wybu...

...ętnie

...udy

pul...ny

...leb

...orągiew

dru...

mu...a

...i...ot

zu...

palu...

podu...a

wybu...

...ętnie

pul...ny

...usta

...i...ot

du...du...

zu...
...udy

...udy
...atka

wybu...

zu...

me...

ru...
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 
Pamiętaj, aby dwuznaki wpisywać w jedno okienko.         

HASŁO

Ó/U
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 
Pamiętaj, aby dwuznaki wpisywać w jedno okienko.         

  1. Nie długi, lecz …
  2. Początek rzeki.
  3. Wydobywano ją w Wieliczce.
  4. Dom ślimaka.
  5. Chodzi do szkoły.
  6. Jeden z kierunków geograficznych, 
       po prawej stronie mapy.
  7. Zadanie nie było łatwe, lecz …
  8. Najważniejszy wśród Indian.
  9. Aktor robi go po występie.
10. W niej przechowujemy żywność.
11. Kolor wiewiórki.
12. Święto górnicze obchodzone 4 grudnia.
13. Tworzą się po deszczu.
14. Roślina z kolcami.
15. Służy do zapinania, ma dwie lub cztery dziurki.
16. Inaczej spór.
17. Gdy Pinokio kłamał, jego nos robił się …
18. Na pięciolinii.
19. Robimy go z kwiatów.
20. Książka, która ma 500 stron, jest …
21. Godzina 12.00 to …
22. Obserwuje podwodny świat.
23. Gdy słońce chowa się za horyzontem, mówimy, że jest …  
24. Deser robiony na mleku.

HASŁO
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.        

w
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HASŁO
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Rozwiąż rebusy.         

p=m -a

nurek

okulista

taksówkarz

hydraulik

jubiler

nauczycielka

chirurg

kucharz

cukiernik

malarz

-ko +i

k=T p=d -l

g=Rud

ogó=Ju

k=B -t

+ian

Łu

w=J k=f

rac=usz

o=ó y=ka

-y

-tan

J


