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wehikuł, zahukany, trąd, wątek, kożuch, tunel, 

tulipan, zabójca, użądlenie, huczne, pietruszka, 

zhańbić, różnokierunkowy, kuśnierz, kołnierz, 

pęcherz, kałuża, trzcina, jastrząb, różowiuteńki, 

spożytkować, gwóźdź, półprzepuszczalny, żonkil, 

wrzątek, źródło, wzgórze, żółć, żółw, muzyka, 

pułkownik, trud,  lustrzany, dworzec, pielgrzym,  

jaskółka, furtka,  użyźniać, kątomierz, burmistrz,  

próchnica, filharmonia, prychać, trudność, puchnie, 

drużba, tłuc, kichać, tchórz, odnóże, knuć, puch, 

suchy, rózga, odchrząknąć, gaworzyć, porzekadło, 

ościeżnica, pióropusz, próżnia, gniótł, barbarzyńca, 

skórzany, chuchro, pchnąć, architektura, snuć, 

druhna, pochwała, ohyda, kopenhaski, odruch, 



pączuszek, półżałoba, zachmurzenie, przechadzka, 

horyzont, chórzystka, póki, gżegżółka, jarzeniówka, 

jarzębina, hardy, podstrzyżenie, trunek, 

chmurotwórczy, rogówka, powyżerać, 

nieharmonijnie, ważka, ratunek, półka,  mierzeja, 

poparzenia,  mahoń, różanecznik, purpurowy, 

skurcz, plótł, zespół, dwurzędówka, amperomierz, 

krótkofalówka, mróz, miód, zuch, zaduch, hycel, 

bezalkoholowy, dzierżawa, góra, łamigłówka, 

młócić, chinina, zbożochłonny,  agroturystyka, 

trójbój, ósmoklasista, rozchełstać, 

charakterologiczny, absolutnie, amunicja, 

argumentacja, bałamucić, bermudzki, Pruszków, 

próchnica, pióroskrzelce, półanalfabeta,  

bezskuteczny, bieluchny, trójnóg, chromosom, 

poróżowiały, szpachla, hitlerowski, hetman, 

humanitarny, szlachcic, rzęsa, rzodkiewka, trójka, 



szósty, uderzać, warzywa, wierzchołek, narząd, 

pięta, pociąg, umrzeć, guru, bufet,  grahamka, 

hałas, stróż, zarzut, drażetka, krówka, biuścik, 

brukowiec, cenzuralność, doustnie, taksówkarz, 

stówka, przysłówek, drugoligowiec, móżdżek, 

współżyć, współtowarzysz, durnowatość, kukułka, 

mróz, miód, zuch, zaduch, dręczyć, dzięcioł, bomba, 

powtórzyć, chrabąszczowaty,  chrząszcz, 

chachmęcić, Ostrów, wierzchołek, narząd, pięta, 

pociąg, umrzeć, żubrzątko, wielusetletni, 

przeszuflować, prusak, pruderyjnie, kuriozalny, 

przegródka, półzbliżenie, młódź, krzyżówka, 

temperówka, puszka, żaba, harfa, decha, 

spostrzeżenie, brzeg, konfitura, pretensja, pętla, 

flądra, frędzle, kolęda,  próba, unikat, orzech, 

fantastycznonaukowa, popularnonaukowa, artykuł, 

ponieważ, prestiżowe, liceum, przeobrażony, 



zmierza,  wrzosy, pożółkły, wpółżywy, prószyć, hoży, 

wehikuł, rehabilitacja, wystrzał, humorzasta, 

zastrzeżenie, rozprężenie, sprzężenie, błahostka, , 

ościeżnica, sowizdrzał, strzykawka, zżymać się, 

wyrżnąć, przerażenie, strużka, rzeżucha, gżegżółka, 

wszystkożerny, pszenica, honorarium, horoskop, 

inhalacja, neurochirurg, przepiórka, miąższ, 

orchidea, sprzeniewierzenie, rzeżuchowiec, na co 

dzień, chrząszcz, hipochondryk, pszenica, 

dżdżownica, zrzęda cyberprzestrzeń, stalówka, 

użądlenie, różnokierunkowy, kuśnierz, filharmonia, 

odnóże, odchrząknąć, barbarzyńca, chuchro, ohyda, 

kopenhaski, półżałoba, horyzont, chórzystka, 

podstrzyżenie, powyżerać, nieharmonijnie, ważka, 

różanecznik, dwurzędówka, amperomierz, 

krótkofalówka, hycel, bezalkoholowy, dzierżawa, 

chinina, zbożochłonny, rozchełstać, trójnóg, 



bohater, karaluch, trzmiel, wrzawa, jarzębina, żubr, 

ówczesny, strużka. 

 


