
Witajcie! Jesteście grupą zadaniową stanowiącą tajną broń polskiego narodu walczącego o 

odzyskanie niepodległości. Przed Wami szereg zadań, które należy wykonać, aby zdobyć 

pokaźną liczbę punktów i zwyciężyć w rywalizacji z innymi oddziałami. Działajcie grupowo, 

szukajcie rozwiązań, bądźcie pomysłowi. Powodzenia! 

1. Przed Wami zadanie szpiegowskie. W pewnej restauracji na obiedzie spotkali się agenci: Pan 

Czerwony, Pan Niebieski i Pan Biały. Pod garniturami mieli koszule albo białą albo niebieską albo 

czerwoną, każdy z nich innego koloru niż jego nazwisko.Pan Niebieski mówi: „Czy zauważyliście, 

że nosimy koszule o różnych kolorach”. Pan z białą koszulą mówi: „Rzeczywiście Panie Niebieski 

ma Pan rację”. Czy możesz odgadnąć, który Pan jakiego koloru nosił koszulę? Rozwiązanie 

napiszcie na kartce, następnie je sfotografujcie i prześlijcie jako odpowiedź. 

2. Otrzymaliście od dowództwa fotografię. Co obecnie znajduje się w pozostałościach widocznego 

na zdjęciu budynku? Wpisz prawidłową odpowiedź. 

 

3. Na swojej drodze spotkaliście rosyjski patrol, który szuka jednej z polskich postaci historycznych. 

Pytają Was o nią pisząc po rosyjsku na kartce takie oto znaki: Юзеф Пилсудский 

Musicie odpowiedzieć pisząc te same słowa po polsku. 

4. Polski wywiad wojskowy nakazuje Wam oblecieć samolotem kulę ziemską bez międzylądowania 

i rozsypać patriotyczne ulotki..Ale można przebyć tylko pół drogi wokół świata, mając na starcie 

pełny bak paliwa. Jednakże można zorganizować z tej samej bazy wiele samolotów takich samych 

jak Wasz, aby pomagały w uzupełnianiu paliwa. Uzupełnianie paliwa może być wykonane w 

czasie lotu. Pomijamy czas potrzebny na uzupełnianie paliwa oraz zawracania i nie powodujemy 

katastrofy żadnego samolotu. Jaka minimalna liczba samolotów potrzebna jest do wykonania 

oblotu dookoła świata? Pokażcie odpowiedź na palcach i zróbcie zdjęcie - to będzie Wasza 

odpowiedź. 

5. Zatrzymuje Was grupa dezerterów z niemieckiej armii. To prawdopodobnie Polacy, którzy 

omylnie wzięli Was za Niemców. Mówią do Was Noch ist Polen nicht verloren czekając na 

dokończenie tego zdania. Aby uniknąć walki musicie dokończyć to zdanie w języku polskim. 

6. W Wasze ręce wpadł fragment tajnego komunikatu. Niestety jest on zaszyfrowany. Ustalcie co 

to za szyfr, odgadnijcie i zapiszcie jego treść. Oto komunikat: -.. --- .-- ---. -.. -.-. .-.- .--. .. . .-. .-- ... --.. 
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7. Przy wziętym do niewoli jeńcu rosyjskim znaleźliście mapę. Zaznaczono na niej obóz wroga, 

który na mapie znajduje się w odległości 9 centymetrów od wojsk polskich. Obliczcie odległość 

rzeczywistą obu miejsc wiedząc, że skala mapy to 1:150000. 

8. Spotykacie polskich kawalerzystów. Nakazują Wam napoić zmęczone konie. Każdy wierzchowiec 

musi otrzymać dokładnie 2 litry wody, a Wy dysponujecie tylko wiadrami o pojemności.4 i 5 

litrów. Pomyślcie jak to zrobić.Jeśli już wiecie udajcie się do pomieszczenia znajdującego się w 

Waszym budynku najdalej w kierunku wschodnim. Podajcie tam odpowiedź, aby otrzymać mapę 

niezbędną do rozwiązania jednego z kolejnych zadań. 

9. Dowództwo żąda od Was informacji na temat powstających na ziemiach polskich ośrodków 

władzy. Zbierzcie na ten temat informacje, korzystając z danych naszej agentki 

http://tomaszewska.com.pl/tworzenie.wladz.1918.1919.pdf, a następnie zaznaczcie ośrodki 

władzy na mapie. Fotografię wypełnionej mapy prześlijcie jako rezultat zadania. 

http://tomaszewska.com.pl/tworzenie.wladz.1918.1919.pdf

