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I ŁAMIGŁÓWKI 

 

MIEDZYNARODOWY 

DZIEŃ PUZZLI 

 

Rozwiązywanie składanek i łamigłówek uczy logicznego myślenia, rozwija 

kreatywność oraz wyobraźnię. Warto więc poświęcić im trochę czasu, choćby kosztem serialu 

w telewizji. Dziś mamy do tego dobrą okazję. 

W czasie, gdy spędzamy sporo czasu w domu kilka pozycji książkowych, jak miło 

spędzić czas. 

Książka „Gry towarzyskie, czyli jak miło spędzić czas z przyjaciółmi” pochodzi 

z wydawnictwa SBM. Autorem książki jest Janusz Jabłoński. Należy do gatunków: poradniki, 

czas wolny/hobby, łamigłówki i gry logiczne. 

Planujesz urządzić imprezę i zastanawiasz się, czym zaskoczyć swoich gości? 

Spędzasz dużo czasu w domu z rodziną. A może po prostu dopadła cię nuda? 

 

Książka „Gry towarzyskie. Ponad 100 zabaw oraz gier z użyciem kartki 

i długopisu dla dorosłych” to gotowa recepta na te i inne okoliczności. Zawiera ponad 100 

pomysłów na to, jak spędzić wolny czas w domu, na podwórku lub w ogrodzie, a także jak 

zwalczyć nudę podczas podróży i na wakacjach, gdy nie dopisze pogoda. I to bez 

konieczności zaopatrywania się w specjalne sprzęty czy gotowe plansze z pionkami. 

Do wyboru m.in. gra w mafię, łańcuchowego berka, pikuty, queach i wiele innych? 

 

 

 

 

 

 

 



„Szkoła Taktyki Szachowej 3 Motywy kombinacyjne”. Książka zawiera ponad 330 

zadań szachowych! W środku znajdziecie 10 działów poświęconych poszczególnym 

motywom. Działy zostały stworzone według określonego schematu, ułatwiającego 

przyswojenie wiedzy. Każdy z nich rozpoczyna się opisem tłumaczącym konkretny motyw, 

dzięki czemu zanim przejdzie się do rozwiązywania zadań, można nauczyć się lub powtórzyć 

na czym on polega. W książce opracowanych zostało 10 motywów w 10 rozdziałach. 

W ostatnim 11 dziale zawarte są zadania łączące kilka motywów w jedną kombinację. 

Znajdują się tam również trudniejsze zadania, nad którymi mogą pogłówkować także bardziej 

doświadczeni szachiści. 

Zadania są ułożone według stopnia trudności - od prostych do bardziej 

skomplikowanych. Końcowe zadania w poszczególnych działach a szczególnie w ostatnim 

dziale (łącznie ok 50 zadań) są o podwyższonym stopniu trudności, nad nimi mogą 

pogłówkować i bardziej doświadczeni szachiści. Książka zaprojektowana jako zeszyt do 

ćwiczeń i pozwala na zapisywanie rozwiązań pod każdym diagramem. Rozwiązania są 

celowo umieszczone jako wkładka w środku książki,można je łatwo wyjąć żeby uniemożliwić 

podglądanie.  

Książka „Szkoła Taktyki Szachowej 3 Motywy kombinacyjne” pochodzi 

z wydawnictwa Fuh Caissa. Autorem książki jest Jerzy Zezulkin. Należy do gatunków: 

poradniki, czas wolny/hobby, łamigłówki i gry logiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Czy rozwiążesz moje problemy, Zbiór najlepszych łamigłówek, jakie 

kiedykolwiek powstały”. 

Czy jesteś tak bystry, jak singapurscy dziesięciolatkowie? 

Czy potrafisz pokonać Sherlocka Holmesa? 

Jeśli myślisz, że odpowiedź brzmi tak - rzucam ci wyzwanie moimi zadaniami. 

Oto wybór 125. najlepszych w świecie łamigłówek i zagadek logicznych, które 

powstały w ciągu dwóch tysięcy lat w różnych miejscach świata, począwszy od starożytnych 



Chin, przez średniowieczną Europę, wiktoriańską Anglię, po współczesną Europę, 

z historiami szpiegowskimi, przełomami w matematyce i łamigłówkami po drodze. 

Wypróbuj swoje siły w rozwiązywaniu łamigłówek logicznych i zagadek 

pokrewieństwa, w pangramach i zadaniach dotyczących przedostawania się na drugi brzeg 

rzeki. Wiele spośród rozwiązań wymaga sprytu, przebiegłości, w innych niezbędna jest 

kreatywność, jeszcze w innych prosta, logiczna dedukcja. Niektóre z nich potrafi rozwiązać 

2 procent populacji. 

Ale wszystkie gwarantują intelektualne ćwiczenia. Zatem zachęcam do tych ćwiczeń ... 

Książka „Czy rozwiążesz moje problemy Zbiór najlepszych łamigłówek, jakie 

kiedykolwiek powstały” pochodzi z wydawnictwa Zysk I S-Ka. Autorem książki jest Alex 

Bellos. Należy do gatunków: poradniki, czas wolny/hobby, łamigłówki i gry logiczne. 

 

„Mensa The High IQ Society. Nowe łamigłówki”. W tej książce znajdziesz ponad 

200 tekstów matematycznych stworzonych przez członków stowarzyszenia MENSA. 

Zafunduj swojemu mózgowi kompletny trening! Pomoże ci w tym ta książka, zawierająca 

rozmaite na rozpoznawanie wzorców, a także zagadki liczbowe i łamigłówki logiczne. Nie 

brakuje również wskazówek, które pomogą Ci przeanalizować każde rozwiązanie i uzyskać 

jak najlepszy wynik. 

Książka „Mensa The High IQ Society. Nowe łamigłówki” pochodzi z wydawnictwa 

Olesiejuk. Autorem książki jest Tim Dedopulos. Należy do gatunków: poradniki, czas 

wolny/hobby, łamigłówki i gry logiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

Również ciekawą formą spędzania czasu wolnego, którą Wam proponuję jest 

układanie puzzli. 

Zachęcam do ciekawego spędzania czasu wolnego. 

Pozdrawiam 

Katarzyna Jankowska 


