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WITAJ, DETEKTYWIE

 
 
 

 

Życzymy Ci wspaniałej zabawy
podczas rozwiązywania zagadek

detektywistycznych. 

Aby je rozszyfrować, musisz porządnie
ruszyć głową i dokonać dokładnej

analizy podanych przez nas
wskazówek. Część zadań rozwiążesz,
uciekając się do logicznego myślenia,

pozostałe zaś będą wymagały użycia
wyobraźni., 



ZAGADKA 1

 
 
 

 

Co tu robiłeś?

Jest lato. W szkolnym sekretariacie popsuła się
klimatyzacja. Nagle sekretariarka zdaje sobie

sprawę, że ktoś odłączył z jej komputera pendrive'a 

z pytaniami egzaminacyjnymi! Dyrektorka szkoły
postanawia przesłuchać wszystkie osoby, które 

w tym czasie znajdowały się w pobliżu biurka
sekretarki. Zadaje im pytanie: "Co tu robiłeś?"



Rozmawiałam przez telefon,

jednocześnie obsługując
różne osoby - odpowiada

sekretarka

Notowałem, które przesyłki
dostarczyłem i czy wszystko
się zgadza - mówi kurier

Pytałem sekterarkę, czy
czasem nie widziała mojego

swetra - wyjaśnia
praktykant z księgowości

Chciałem tylko coś
skserować! - zapenia

maturzysta



KTO ZABRAŁ 
PENDRIVE?

 
 
 

 

ODPOWIEDŹ:

 
 
 

 



ZAGADKA 2

 
 
 

 

Sąsiedzi 
z naprzeciwka

Pani Rita, podlewając kwiatki, podgląda nowych
sąsiadów, którzy niedawno wprowadzili się do

kamienicy naprzeciwko. Po zapadnięciu zmroku coś
bardzo dziwnego przykuwa jej uwagę...



Nagle sąsiad wstaje i gasi
wszystkie światła 

w pomieszczeniu

Sąsiad z córką spokojnie
oglądają telewizję

Obok, na podłodze siedzi
żona i czyta książkę

Żona dalej siedzi 
w ciemnym pomieszczeniu 

i jakby nigdy nic czyta
książkę



JAK TO MOŻLIWE, 
ŻE ŻONA CZYTA 

PO CIEMKU?
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ZAGADKA 3

 
 
 

 

Był rok 1750. Angielski biznesmen Jonas Hamway
wrócił właśnie do Londynu z jednej ze swoich

podróży, przywożąc nieznany tu przedmiot: parasol.

Ulewa



Któregoś dnia nagle lunęło
jak z cebra. Jonas otworzył
parasol, natomiast Taylor
 i Clark biegli szybko, by

schronić się przed
deszczem.

Za to Clarkowi, który nie
miał ani parasola, ani

kapelusza, nie schował się
nigdzie po drodze przed
deszczem, nie zmókł ani

jeden włosek

Gdy dotarli do restauracji,
Taylor był przemoczony do

suchej nitki, z włosów
kapała mu woda

Każdego popołudnia Jonas
szedł ulicami Londynu do
restauracji w towarzystwie

Taylora i Clarka



JAK TO MOŻLIWE?

 
 
 

 

ODPOWIEDŹ:

 
 
 

 



 ZAGADKA 4 

 
 
 

 

Darmowa
przysługa

Pan Bodzio był mężczyzną w podeszłym wieku,

mieszkał z Brunonem, swoim najlepszym
przyjacielem. Jedynym kaprysem, na jaki sobie

pozwalał każdego ranka, było przeglądanie prasy
przy obfitym śniadaniu. Ponieważ nie wykupił
prenumeraty, Bruno codziennie rano chodził po

gazetę do kiosku.



Przez wiele lat Bruno
codziennie wywiązywał się
ze swojego obowiązku.

Nigdy nie dostał za to ani
grosza

Każdego ranka, gdy pan
Bodzio przygotowywał

śniadanie, Bruno biegł do
kiosku po świeżą prasę

Po niecałych pięciu
minutach Bruno wracał 

z gazetą i dzwonił do drzwi,
by mu otworzyć

Pan Bodzio otwierał drzwi, a
zadowolony Bruno wręczał

mu gazetę

GAZETY



DLACZEGO PAN 
BODZIO  NIE PŁACIŁ

ZA PRZYSŁUGĘ?
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ZAGADKA 5

 
 
 

 

Polski szyfr

Marek był świetnym kryptologiem. Współpracował
 z Anną Kwiatek, córką Jana Kwiatka, wpływowego
warszawskiego przedsiębiorcy. Rolą dziewczyny było

szpiegowanie osób podejrzanych o współpracę 

z Niemcami. Aby ułatwić jej to zadanie,

doświadczony kryptolog nauczył ją prostego kodu.



Marek szczegółowo wyjaśnił Annie
sposób kodowania

Najpierw zapisz litery alfabetu w dwóch rzędach:
od A do L i od M do Z

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
M N O P R S  T  U W X Y  Z

Następnie zastąp każdą literę zaszyfrowanej
wiadomości, którą otrzymasz, literą z rzędu

nad nią lub pod nią. Na przykład: 

AMERY = MAREK

Anna była świetną, dyskretną agentką, 

a dzięki ojcu znała mnóstwo ludzi i nikt jej nie
podejrzewał

Pewnego ranka udała się w umówione
miejsce, żeby odebrać nową zakodowaną
wiadmoość. Po jej rozszyfrowaniu Anna

zbladła!

X M B
Y I W M G R Y



DLACZEGO ANNA 
ZANIEPOKOIŁA SIĘ 
PO PRZECZYTANIU 

WIADOMOŚCI?
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ZAGADKA 6

 
 
 

 

ZAKAZ
WJAZDU

Złodziej kradnie samochód, a potem postanawia
wybrać się do centrum handlowego i poszukać ofiar,

którym zwinie portfel



Aby dotrzeć do centrum
handlowego, bez

wzbudzania podejrzeń,

rusza wąską uliczką

Zauważa znak zakazu
wjazdu, ale mimo to posuwa
się dalej, jak gdyby nigdy

nic

Jednak policjant nie
zatrzymuje go i nie wlepia

mandatu

Na końcu uliczki złodziej
natrafia na policjanta
kierującego ruchem



DLACZEGO 
POLICJANT GO 
NIE ZATRZYMAŁ

 
 
 

 

ODPOWIEDŹ:

 
 
 

 



Zagadki pochodzą 
z książek:

 



Zagadki pochodzą 
z książek:

 



Więcej książek 
z zagadkami znajdziesz  
w Bibliotece Dziecięcej

przy ulicy Brzozowej 9A
 Zapraszamy!
 


