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Oto mamy  lipiec – wakacje rozpoczęte na dobre! Piękne słoneczko, koniec 

szkoły bądź sesji, urlopy, wyjazdowe plany, spotkania ze znajomymi, którzy 

nareszcie mają czas… Więc czemu by nie rozwiązać również wakacyjnej 

zagadki? Należy tylko spojrzeć na obrazek i odpowiedzieć na związane z nim 9 

prostych pytań. Dziecinnie proste? Przekonajmy się.  



Sztuka rozwiązywania zagadek w dużej mierze polega na czynieniu łańcucha 

logicznych implikacji, aby z dostępnych informacji wyciągnąć inne, często 

nieoczywiste, nie podane wprost. Zagadka powstała ok. 30 lat temu, do jej 

rozwiązania nie jest wymagana wiedza przekraczająca pierwsze klasy 

podstawówki. 

 

Na pytania należy odpowiadać po kolei. 

1. Ilu turystów mieszka na campingu? Odpowiedź 

2. Kiedy przyjechali, dziś czy parę dni temu? Odpowiedź 

3. Jak tu dotarli? (środek transportu) Odpowiedź 

4. Czy daleko od campingu do najbliższego miasta/wsi? Odpowiedź 

5. Skąd wieje wiatr? Z północy czy z południa? Odpowiedź 

6. Jaka teraz pora dnia? Odpowiedź 

7. Gdzie poszedł Jacek? Odpowiedź 

8. Kto miał wczoraj dyżur? (podaj imię) Odpowiedź 

9. Jaki to dzień jakiego miesiąca? (do wyboru: grudzień, styczeń, luty, marzec, 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień). Przypominam, że zagadka jest dość 

stara. Odpowiedź 

 

 

 

http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp1.txt
http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp2.txt
http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp3.txt
http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp4.txt
http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp5.txt
http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp6.txt
http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp7.txt
http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp8.txt
http://students.mimuw.edu.pl/~js320435/odpowiedzi/wakacyjna/odp9.txt


 



 



 



WAKACYJNE ZAGADKI: 

 

 Na jakim piaszczystym brzegu, ludzie się opalają?  

Wzburzone morskie fale muszelki tam wyrzucają. 

 

 

 Jaki to miesiąc zamyka szkoły i daje dzieciom urlop wesoły? 

 

 

 Można na niej się opalać, zamki z piasku też budować.  

Gdy się znudzi, można z mamą, brzegiem morza spacerować. 

 

 

 By chronić skórę latem przed słońca nadmiarem.  

Smaruj się nim, a potem opalaj z umiarem. 

 

 

 W cieniu jego się schowasz, kiedy jesteś na plaży  

a słońce z wysoka bardzo mocno praży. 

 

 

 Mały domek z materiału, w nim poduszki oraz koce.  

Można smacznie w nim przesypiać, letnie ciepłe noce. 

 

 

 Jeden jest jednoczęściowy, drugi z dwóch części się składa.  

Gdy na plażę się wybierasz, właśnie ten strój zawsze wkładasz. 

 

 

 Trwają dwa miesiące. 

Lubią je uczniowie, bo mogą odpocząć i stawać na głowie. 

 

      SŁONECZNEGO DNIA!  

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 


