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Wszystkich, którzy uczęszczają na zajęcia świetlicowe zachęcam do rozwiązana 

kilkunastu zagadek rozwijających logiczne myślenie. Zagadki na logikę to 

wyzwanie dla dzieci oraz rodziców.  Takie łamigłówki  to świetna zabawa i 

skłaniają nas do myślenia  na każdy temat.  

Logiczne zagadki czekają na rozwiązanie. Na pewno sobie z nimi poradzicie! 

Powodzenia! 

1.  Małpka, papuga i lemur ścigają się na szczyt kokosowego drzewa. Które z 

nich pierwsze zerwie banana? 

2.   Jeśli pociąg elektryczny jedzie na południe przy wietrze zachodnim, to w 

którą stronę idzie dym? 

3.  Co waży więcej: kilogram piór czy kilogram kamieni? 

4.  Dwóch ojców i dwóch synów wybiera się na ryby. Każdy łowi rybę i zabiera 

ją do domu. Dlaczego więc przynoszą tylko trzy ryby? 

5.  W parterowym domu były zielone meble, zielone ściany, zielony kot, zielone 

krany i zielone dekoracje. W jakim kolorze były schody? 

6. Piotr rzuca piłkę, która wraca do niego mimo, że nikt jej nie dotyka. Jak to 

możliwe? 

7. W jaki sposób kieszeń może być pusta i jednocześnie może mieć w sobie coś? 

8. Franek zrobił dziurę w balonie, ale obyło się bez hałasu. Jak to możliwe? 

9. Samolot leciał nad oceanem. Pasażer wyrzucił z niego kilogramowy kamień i 
torbę z kilogramem pierza. Co pierwsze spadło na ziemię? 

10. Siedzisz w samolocie. Przed Tobą jest koń. Za Tobą jest samochód. Jak to 
możliwe? 

11. Co stanie się o połowę większe gdy postawimy to do góry nogami? 

12. Wymień po sobie trzy dni tygodnia, ale nie używając przy tym żadnej z nazw 
dni tygodnia. 

 13.   Narysuj linię. Jak sprawić, by stała się ona dłuższa bez dotykania jej? 
 



14.   Prowadzisz autobus na trasie Kraków - Gdynia. (Nie używaj kalkulatora!). 
W Katowicach wsiada do autobusu 8 osób, w Częstochowie 6 wysiada, 9 
wsiada. W Łodzi 3 osoby wysiadają, 5 wsiada. We Włocławku 4 osoby 
wysiadają, 3 wsiadają. W Toruniu 6 osób wysiada, 2 wsiadają. W Gdańsku 3 
wysiadają, a jedna wsiada. Dojechałeś do Gdańska. Jak ma na imię kierowca 
autobusu? 

15.  Ile liter jest w alfabecie? 

16.  Jaka będzie kolejna litera w tej sekwencji :  

S L M K M C L S W P L ? 

17.   Co zdarza się raz na minutę, dwa razy na chwilę i ani razu w tysiącu lat? 

18.  Przed gęsią były dwie gęsi, dwie gęsi za gęsią i jedna gęś pośrodku. Ile w 
sumie było gęsi? 

19.   Mężczyzna podróżował z lisem, gęsią i workiem zboża. Dotarł do rzeki i 
małej łódki, którą mógł przewozić po jednym. Nie mógł zostawić na brzegu lisa 
samego z gęsią, ani gęsi ze zbożem. W jaki sposób udało mu się bezpiecznie 
przekroczyć rzekę? 

20.Jeśli powiesz mnie dobrze, będzie źle. Jeśli powiesz mnie źle, będzie dobrze. 
Jakim jestem słowem? 

 

Chętnie zobaczę Wasze odpowiedzi.  
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