
 

 

 

Drodzy Uczniowie klas II ! 

 

 

Mimo że uczymy się zdalnie,  nasze ustalenia dotyczące projektu  

pt.: „Rozwiąż zagadki detektywa Pozytywki” pozostają bez zmian.  

 

Przypominamy Wam etapy projektu : 

1. Czytanie lektury „Detektyw Pozytywka” (do 12. 04.) 

2. Test na uważność ze znajomości lektury (w następnym tygodniu). 

3. Zabawa w detektywa -rozwiązywanie zagadek, quizów, krzyżówek 

(ten tydzień) 

4. Wykonanie plakatu związanego z lekturą.   



 
 

Dzisiaj proponuję Ci zabawy detektywistyczne. Wyobraź sobie, że 

znajdujesz się w pokoju zagadek. Jeśli uda Ci się rozwiązać wszystkie 

zagadki, zostaniesz członkiem biura detektywistycznego Detektywa 

Pozytywki.  Gotowy? Gotowa?  W takim razie zaczynamy!  

 

Zagadka pierwsza, czyli gdzie są moje skarpetki w delfiny?  

Zadanie ortograficzne  

 

W tekście poniżej znajdują się luki (puste miejsca). Uzupełnij je odpowiednimi 

literami, aby poznać treść pierwszego rozdziału.  

Detektyw …ozytywka ma mał… agencję detektywistyczną „R…..owe 

ok…lary”. Rozwi…zuje zagadki, kt…re związane są z problemami jego 

s…siadów. Pierwsza opowiada o dziewczy…ce, która kiedyś dostała skarpetki 



w delfiny. I są to jej …lubione skarpetki. Pewnego razu, gdy bo…aterka 

rozbiera się do k…pieli – g…bi je. Zgłasza się z tym proble…em do detektywa 

Pozytywki. Detektyw wie, gd…ie szukać ulubiony… skarpetek dziewczynki.  

CZY PAMIĘTASZ, w jaki sposób Detektyw Pozytywka rozwiązał pierwszą 

zagadkę? 

 

Zagadka druga, czyli krótki test wiedzy o lekturze 

Wciśnij Ctrl i kliknij myszką w link, aby sprawdzić swoje wiadomości o 

lekturze w krótkim teście. Jest on znacznie mniej szczegółowy niż test na 

uważność, który czeka Cię za tydzień.  

https://wordwall.net/pl/resource/1034886/polski/detektyw-pozytywka 

 

Zagadka trzecia – rozwiąż krzyżówkę 

 

1. Broń, z którą Detektyw Pozytywka nigdy się nie rozstaje. 

2. Kolor, który pochłania najwięcej promieni słonecznych. 

3. Miejsce, gdzie mieści się biuro agencji „Różowe okulary”, inaczej 

poddasze. 

4. Stanowiły wzorek na skarpetkach zgubionych przez Zuzię. 

5. Lek przydatny na kłopoty żołądkowe polecony Zuzi, pani Majewskiej i 

Dominikowi.  

6. Przyczyna bolących zębów pana Mietka. 

7. Nazwisko detektywa, który otworzył agencję detektywistyczną 

„Czarnowidz” 

8. Nowy środek lokomocji detektywa Pozytywki skradziony przez pana 

Martwiaka.  

 

https://wordwall.net/pl/resource/1034886/polski/detektyw-pozytywka


               

               

               

               

               

               

               

               

 

Zagadka czwarta – rozsypanka wykreślanka  

Aby być naprawdę dobrym detektywem trzeba rozwinąć w sobie wiele cech i 

umiejętności. Niektóre z nich podane są niżej. Wyszukaj w diagramie wszystkie 

te słowa i wyrażenia skreślając odpowiednie sylaby. Następnie wykreśl z 

diagramu te zbitki liter, które nie mogą być ani sylabami, ani słowami. Sylaby z 

pozostałych kratek czytane rzędami poziomymi utworzą rozwiązanie. Dowiesz 

się, co jeszcze jest niezbędne, aby rozwiązywać trudne zagadki i tajemnice.  

SŁU NIE STRZE ROZ CEN CHA 

CIERP PR I GICZ LEG WOŚĆ 

ŁA IN TU GAW LI WSTRZ 

NOŚ WIE DO KON GEN IN 

MYŚ LO NOŚĆ DZA LE LI 

SPO JĘT Z TE TN WIE 

LU ŁOŚĆ WOŚĆ DZIE CIEK TRA 

WY DO FTR MIE CJA SMK 

U LI CJI ZDOL DZIN TRWA 

BRA GRZ CJA NE CZOŚĆ NIA 

 



Słowa do odszukania: 

 Dociekliwość                                               

 Spostrzegawczość 

 Inteligencja 

 Cierpliwość 

 Wytrwałość 

 Dobra intuicja 

 Logiczne myślenie 

 Zdolność koncentracji 

 Umiejętność słuchania  

 

Podsumowanie: 

Czy rozwiązanie zagadek było trudne?   Jak myślisz, czy Ty masz cechy 

dobrego detektywa? Czy udało Ci się kiedyś rozwikłać zagadkę, której nikt 

inny nie potrafił rozwiązać? Jeśli tak, podziel się swoją opowieścią i napisz 

kilka zdań na temat rozwiązanej przez Ciebie zagadki.  


