
PLANSZA II – żółty  

 

 

 

 

 

Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

14 

 Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

12 

   

Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

17 

 Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

18 

   

Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

13 

 Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

11 

   

Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

15 

 Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

20 

   

Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

7 

 Wyznacz drogę, tak aby suma 
mijanych cyfr wynosi: 

19 



PLANSZA II – czerwony 

 

 

 

 

 

Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

PTAK 

 Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

PIEC 

   

Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

KAWA 

 Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

PIRAT 

   

Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

SER 

 Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

KAKAO 

   

Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

PIES 

 Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

KOT 

   

Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

STAR 

 Wyznacz drogę, tak aby mijane 
litery utworzyły słowo: 

… (twój przykład) 



PLANSZA II – zielony 

 

 

 

 

 

Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

 Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

   

Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

 Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

   

Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

 Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

   

Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

 Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

   

Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 

 Wyznacz drogę, zachowaj ciąg 
symboli: 

 



PLANSZA II – niebieski 

 

 

 

Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

      2     2  

 Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

      2     2 

   

Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

 3     1     1 

 Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

   2     1     1 

   

Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

 2     1     1 

 Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

 4     1     1 

   

Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

 2     2     1 

 Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

 3     2     1 

   

Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

 3     1     1 

 Wyznacz drogę, tak aby minąć: 

        4 


