
ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE LOGICZNE MYŚLENIE 

 

 

 

 

Odkryj zasadę, zgodnie z którą uszeregowane są liczby i odgadnij, jaka liczba będzie następna. 

• 2, 4, 6, 8, ?  

• 9, 14, 19, 24, ?  

• 20, 16, 12, 8, ?  

• 10, 20, 30, 40, ? 

 

Która liczba nie pasuje do pozostałych i dlaczego? 

• 2, 4, 8, 12, 16, 15  

• 21, 111, 11, 1111, 11111  

• 21, 34, 88, 58, 7, 99  

• 11, 22, 44, 88, 91, 77  

 

 

Uzupełnij według wzoru: 

Poniedziałek ma się tak do stycznia, jak wtorek do lutego.  

Środa ma się tak do marca, jak czwartek do ………….. 

Poniedziałek ma się tak do wtorku, jak luty do ………….. 



Poniedziałek ma się tak do niedzieli, jak styczeń do ………….. 

Styczeń ma się tak do lutego, jak wiosna do ………….. 

Grudzień ma się tak do stycznia, jak zima do ………… 

 

Zagadki logiczne, np.:  

 „Co jest białe i mokre z płatkami śniadaniowymi?”  

 „Co mruczy, drapie i lubi mleko?”  

 „Co mruczy, drapie, ryczy i ma duże kocięta?” 

Za każdym razem należy sprawdzić, czy odpowiedź dziecka spełnia wszystkie podane warunki.  

 

Definicje, np.   

Dorosły  podaje opis dowolnie wymyślonej rzeczy, np. 

 „Myślę o zwierzęciu, które umie skakać i żyje w stawie” (żaba).  

 „Myślę o zwierzęciu, które umie latać, mieszka w jaskiniach i wisi do góry nogami” 

(nietoperz).  

Można podać, od jakiej litery zaczyna się dane słowo, np.: „Myślę o słowie, które oznacza 

zamarznięty deszcz i zaczyna się na literą g” (grad).  

 

 

Ile liczb dwucyfrowych można utworzyć z cyfr 5, 6, 7, nie powtarzając żadnej cyfry? 

A) 12     B) 10    C) 8    D) 6 

 

 

Która z liczb nie pasuje do pozostałych? 

3   2   4   8   6 

 

A) 2   B) 3      C) 6    D) 8 

 

 

 



W poniedziałek Adam dostał od Oskara jednego cukierka, we wtorek dostał dwa cukierki, w 

środę trzy itd. Ile cukierków otrzyma Adam w następny piątek? 

A) 5    B) 11     C) 12     D) 13 

 

 

 

Zeszyt do matematyki liczy 16 stron. Ile potrzeba cyfr, aby ponumerować każdą ze stron 

zeszytu? 

A) 21    B) 22     C) 23     D) 24 

 

 

Siódmy wagon jest środkowym wagonem całego pociągu. Ile wagonów ma cały pociąg? 

A) 10    B) 11     C) 13     D) 14 

 

 

Która spośród wymienionych liter nie występuje w nazwie żadnego dnia tygodnia? 

A) W    B) C     C) M     D) T 

 

 

W pewnej rodzinie jest 3 braci. Każdy z nich ma siostrę. Ile dzieci jest w rodzinie? 

A) 4    B) 6     C) 7     D) 5 

 

 

 

Dominik ma 3 klawiatury różnego koloru (szarą, czarną i białą) oraz 2 myszki (czerwoną i 

niebieską). Ile różnych kolorystycznie zestawów składających się z klawiatury i myszki Dominik 

może złożyć z tych przedmiotów? 

A) 3    B) 5     C) 6     D) 8 


