Odpowiedzi

22. Jako pomocnik rzeźnika używa jej do
ważenia mięsa.

1. Twój wiek.

23. Człowiek, ponieważ we wczesnym

2. Odręcznie narysowane koło..

dzieciństwie raczkuje, potem chodzi na

3. Twoje imię.

dwóch nogach, a na starość podpiera się

4. Zegarek.

laską.

5. 4 minuty.
6. Jajko.
7. Temperatura.
8. Znaczek pocztowy.
9. Kostka do gry.
10. Wiek.

24. 3 osoby – babcia, jej córka i jej wnuczka.
Babcia jest jednocześnie matką swojej córki,
a ta z kolei jest matką wnuczki swojej matki.
25. Raz. Później już nie ma 100.
26. Rzucając ją w górę.

11. Okno.

27. Chłopcy mają 10,5 oraz 0,5 roku. Częstym

12. Ogień.

błędem jest odpowiedź 10 i 1, ale wtedy

13. Kroki.

różnica wieku nie wynosiłaby 10, tylko 9.

14. Kilka otworów.

28. Mount Everest był najwyższy nawet

15. Przynęta.

przez jego odkryciem.

16. A dlaczego żyjący człowiek miałby zostać
pochowany?
17. Czaszka.
18. Wynik każdej gry na początku to 0:0,
prawda?
19. Przestań wyobrażać to sobie.
20. Góra.
21. Sekret.

29. Dawida.
30. Na mapie.
31. 64.
32. Wciąż 20, bo przecież ryby nie toną.
33. Pociąg elektryczny nie wydziela dymu.

ZAGADKI
LOGICZNE

Zagadki
1

Co rośnie i absolutnie nigdy nie
maleje?

logiczne

bardzo
23

Jaka istota chodzi na czterech
kończynach o poranku, na dwóch po
południu i na trzech wieczorem?

13

Im więcej ich robisz, tym więcej masz
ich za sobą.

24

W pokoju siedzą dwie matki, 2 córki, 1
babcia i jedna wnuczka. Ile to w
sumie osób?

25

Ile razy możesz odjąć 2 od 100?

26

Jak można rzucić piłką na odległość
20 metrów, nie uderzając o nic i bez
niczyjej pomocy złapać ją z
powrotem?

12

Nakarm mnie, a przeżyję. Daj mi
wodę, a umrę.

2

Co ma początek i jednocześnie nie
ma końca?

3

Co należy do ciebie, ale inni zdecydowanie
częściej tego używają niż ty?

14

Beczka wody waży 100 kilogramów.
Co musisz do niej dodać, by ważyła
o połowę mniej?

4

Co ma trzy ramiona i tylko jedną
twarz?

15

Jeśli mnie zjesz, ten, który mnie
posłał, zje ciebie. Czym jestem?

5

Jedno jajko na twardo gotujemy
cztery minuty. Ile czasu trzeba
gotować 4 jajka?

16

Dlaczego człowiek żyjący w USA nie
może zostać pochowany w Kanadzie?

27

Jest dwóch braci, którzy w sumie mają 11
lat. Jeden z nich jest o 10 lat starszy od
drugiego. W jakim wieku są obaj chłopcy?

6

Co musisz uszkodzić przed
zjedzeniem?

17

Nie mam oczu, ale kiedyś widziałam.
Kiedyś miałam dużo na głowie, ale
teraz jestem już tylko pusta.

28

Jaki był najwyższy szczyt na świecie
przed odkryciem Mount Everestu?

7

Co rośnie i maleje bez najmniejszego
ruchu?

18

Jeden z fanów piłki nożnej twierdzi, że jest
w stanie przewidzieć wynik każdej gry
przed jej rozpoczęciem. Jak to możliwe?

29

Tata Dawida ma trzech synów: Janka,
Marcina i …?

8

Co podróżuje po całym świecie,
a zarazem zawsze zostaje w
swoim kącie?

19

Wyobraź sobie, że jesteś w ciemnym pokoju.
Jak z niego uciekniesz?

30

Gdzie znajdziesz drogi bez
samochodów, lasy bez drzew i miasta
bez domów?

9

Co ma 6 twarzy, choć nie nosi
makijażu, a dodatkowo posiada 21
oczek, ale nie widzi?

20

Co ma korzenie, których nikt nie
widzi i wznosi się wysoko, choć
generalnie nigdy nie rosło?

31

Jeśli koło rowerowe ma 64 szprychy,
to ile jest odstępów między nimi?

21

Jeśli mnie masz, chcesz się mną
podzielić. Jeśli się mną podzielisz,
stracisz mnie.

32

Gdybyś miał 20 ryb, z których 14
utonęłoby, ile by ci zostało?

33

Jeśli pociąg elektryczny jedzie z prędkością
100 km/ h, a wiatr wieje w kierunku
południowym, to w którą stronę wieje dym?

10

Jakie cztery litery zmieniają
dziewczynę w kobietę??

11

Jaki wynalazek pozwala nam patrzeć
przez ścianę?

22

Paweł ma 2 metry wzrostu i jest pomocnikiem
rzeźnika. Nosi duże buty w rozmiarze 46. Co można
powiedzieć o jego wadze?

