58 Legenda sdružená

(Viz tajenku) se potápí s polorozevřenými křídly až do hloubky 14 metrů. Může zůstat pod vodou přes jednu minutu. Žere mlže, plže, korýše, ostnokožce i drobné ryby.
PÍSMENNÁ POLOVÝPLŇKOVÁ POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA 1
s částečně sdruženou legendou
Nutno doplnit zbývající rozdělovací políčka
VODOROVNĚ: A. až E. Hvězdnicovitá rostlina; černě zbarvení koně;
reprezentativní prodejna automobilů; druh skokana; nejvyšší karta;
značka pro kilometr; domácky Olympie; zastarale „umění“; válečná
zbraň některých kmenů Barmy; adoptivní péče (zkratka); Ústav radiotechniky a elektroniky (zkratka); pohyb chodidel při tanečním
otáčení. - F. Tajenka. - G. až K. Olivovník (odborně); domácky Oliver;
římskými číslicemi 49; foukat (o větru); staročeská předložka ode;
důrazný zápor; obrněný transportér (zkratka); kvůli; protiva; lipnicovitá rostlina; žlutohnědý hmyz; tyče.
ŠIKMO DOLŮ: 2: CU, ČO, OH, PO. - 3: ALO, DVĚ, ÉTA, HLE, OVO, PÁS,
RET, ÚPA, URA, ZNI. - 4: APEL, LUKA, ORSI, RASA. - 7: MOTÝLEK,
OPATOVO. - 9: SEMENOTOK. - 11: INKARDINACE, MANIPULÁTOR.

Sdružená legenda má smysl jen v případech, když se předkládá křížovka jako (polo)dokreslovka
(luštitel doplňuje rozdělovací značky, popřípadě obrys).
Uvedené příklady demonstrují různé možnosti sdružení legendy. Dále pdf 30/1.
Mezi obtížné úlohy patří například křížovky v pdf 52 - zde je vypuštění očíslování všech řádek a
sloupců, uvedeny jsou jen směry vpisování - vodorovně a svisle (luštitel předem ani neví, kolik řádek a sloupců obrazec má).
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Podobně jako u slovní (či výrazové) křížovky je i u slabikovky připojena legenda pro jednotlivá políčka. V
pdf 26/4 není u téže úlohy legenda ve vodorovném
směru sdružená.
Skládání křížovkových úloh z různých křížovkových
prvků (druh vpisovaného znaku, typ legendy aj.) znaku má nevyčerpatelné možnosti.

Na začátku 19. století dokončil
Francouz Jacquard svůj známý stroj
žakár - samočinný vzorový stav. Řízení obstarávaly děrované (viz tajenku).
SLABIKOVÁ POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA
3
s částečně sdruženou legendou
Nutno doplnit rozdělovací linky
VODOROVNĚ: A. až D. Zmenšený rovinný obraz
zemského povrchu; stará evropská stříbrná mince; význačná čára v rovině křivky vzhledem k
pólu; průtokový ohřívač vody; obrovitá ryba příbuzná jeseteru; součást některých stolních her;
čižmy; divoké cizopasné včely; kulovitý útvar vyloučený tělem mlžů užívaný k ozdobě; mladé
domácí zvíře.
SVISLE: 1. Fermež. - 2. Nevelká; pirát. - 3.
Kuželosečka. - 4. Tajenka. - 5. Pocházející od
našeho básníka. - 6. Housenky; český skladatel
(Jan). - 7. Zastarale „zadem“.
Výčet použitých slabik (abecedně): Slovenská
spojka; rezavé bahno z rašelinišť; pojem duše u
starých Egypťanů; pohřební hostina; český
hrad; solmizační slabika; citoslovce radosti; primát; uleknutí; babylonská bohyně země; moje;
slůvko konejšení; dětský pozdrav; přes (z latiny);
italská řeka; citoslovce vrčení; ukazovací zájmeno; osobní zájmeno; slovenská předložka; osobní zájmeno; předložka.
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Řešení: Vodorovně - Mapa, tolar; polára, karma, vyza; kostka, boty, nomády; perla, volek karty.
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Pomůcka: E. Vačík. - 1. Safa.
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Madagaskarský pták
STŘÍDAVÁ POLODOKRESLOVÁ KŘÍŽOVKA se sdruženou legendou
Nutno doplnit rozdělovací linky, v podbarvených políčkách jsou tři písmena

Naděžda
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Řešení: Turpan hnědý (viz pdf 14/1).

Legendě je věnován článek 17 (18 - hádanková, 29 a 44 - výplňková).
Různé typy legend v pdf: 04 - hádanková, 05 a 61 - číselná, 37 a 53 - výplňková, 47 - obrázková,
52 a 58 - sdružená, 55 - číslovaná, 59 - zpřeházená, 60 - cizojazyčná, 62 - vepsaná. Přitom mezi
obtížnější typy úloh patří úlohy s legendou hádankovou (spíše pro svou neobvyklost), sdruženou,
číslovanou, zpřeházenou, cizojazyčnou. Obtížnost (ztížení či nadlehčení) těchto úloh může autor
snadno regulovat. Dále viz záhlaví pdf 57.

Svisle - 1. Branka, Safa. - 2. Kati, meloun. - 3.
Kolo, rameno. - 4. Kopyta, vata. - 5. Bulbulčík.
- 6. Kovy, kapota. - 7. Kanape, loje. - 8. Rodiče.
vila. - 9. Lena, tinama.

Řešení: Vodorovně - A. Brka, koko, koka, role.
- B. Antilopy, bulvy, Nadina. - C. Kamera, tabulka, pečeti. - D. Salome, vačík, polovina. - E.
Faun, nota, taje, lama.

