
Zagadki lateralne czyli łamiemy schematy 

Czym są zagadki lateralne? 

Myślenie lateralne to termin wprowadzony przez Edwarda de Bono. Oznacza on nowe 

spojrzenie na sytuację, dostrzeżenie nowych możliwości, przeformułowanie problemu dające 

szansę rozwiązania go nowymi metodami. Myślenie lateralne to gotowość do pozbycia          

się sztywności w postrzeganiu i rozumieniu świata, zdolność patrzenia na problem z różnych 

stron. Takie podejście pozwala na świadome poszukiwanie nowych, alternatywnych rozwiązań 

(np. za pomocą myślenia twórczego).  

 

Zagadki laterlane to tak skonstruowane łamigłówki, aby skierować nasz umysł na "ślepą 

uliczkę", która nie zawiera rozwiązania. W ten sposób można łatwo sprawdzić, czy nasz umysł 

pracuje jednotorowo. Jeśli tak, to po prostu nie rozwiążemy takiej zagadki, zasugerowani 

kierunkiem myślenia podsuniętym przez zagadkę. Jednakże po przedstawieniu nam 

rozwiązania będziemy zdumieni, że na nie nie wpadliśmy - przecież jest ono takie oczywiste! 

Starając się rozwiązywać umieszczone tutaj zagadki pamiętajmy o jednym: rozwiązanie            

jest zawsze logiczne, choć czasami nieco dziwne i lekko naciągane. 

 

Przykład zagadki lateralnej: 

 

Pewien człowiek mieszka na ostatnim piętrze bardzo wysokiego budynku. Każdego dnia idąc 

do pracy jedzie windą aż na parter, jednak wracając z pracy wyjeżdża windą tylko do połowy 

wysokości, a dalej idzie po schodach. Chyba, że jest zła pogoda - wtedy wyjeżdża windą         

na samą górę! Dlaczego? 

 

Rozwiązanie tej zagadki: 

Jest on zbyt niski, żeby dosięgnąć umieszczonego na samej górze przycisku ostatniego piętra, 

a gdy pada, to może to zrobić parasolem. 

 

 

Poszukaj rozwiązania poniższych zagadek. Rozwiąż je, a swoje odpowiedzi wyślij                    

w komentarzu do zajęć.  

Pamiętaj! Najważniejsze jest łamanie schematów i nieszablonowe myślenie. 

 

 

 

1. Niewidomy wszedł do nadmorskiej restauracji i zamówił pieczeń z pelikana. 

Kelner podał mu pieczeń, a facet po pierwszym kęsie wybiegł z restauracji i 

popełnił samobójstwo. Dlaczego? 

 

2. W zamkniętym od wewnątrz biurze jest martwy mężczyzna. Na biurku leży kilka 

kartek papieru, długopis i zaklejona koperta. Jak on zginął? 

 

3. Pewien facet jest ubrany całkowicie na czarno. Ma czarne buty, skarpetki, 

spodnie, sweter, rękawiczki i kominiarkę. Idzie czarną ulicą, na której nie świeci 

się żadna latarnia. Nie widać też księżyca - jest nów, a niebo zachmurzone. 

Naprzeciw niego z dużą prędkością jedzie czarny samochód z wyłączonymi 

światłami - jednak w jakiś sposób kierowca zobaczył mężczyznę i się zatrzymał. 

Jak to możliwe? 



 

4. Pewna kobieta ma dwóch synów, którzy urodzili się o tej samej godzinie, tego 

samego dnia, miesiąca i w tym samym roku. Nie są jednak bliźniakami - jak to 

możliwe? 

 

5. Dwoje ludzi zagrało pięć partii szachów i każdy z nich wygrał trzy razy. Wyjaśnij 

to! 

 

6. W kuchni na stole z dębowego drzewa, znajdował się dzbanek z najlepszą                

i najzdrowszą herbatą ziołową. Woda użyta do tej herbaty pochodziła                      

z najczystszego źródła. Postawiłem dzbanek z herbatą na serwetce, wziąłem kubek 

i napiłem się z niego. Nie minęło 20 minut jak zabrało mnie pogotowie z powodu 

ciężkiego zatrucia - jak to możliwe? 

 

7. Każdego roku Marek obchodzi swoje urodziny, a dwa dni później jego brat 

bliźniak Jarek swoje. Dlaczego? 

 

Baw się dobrze! 


