
Rozwiązania zagadek



w całej książce poukrywane są krakowskie gołębie, 

które też szukają Smoka. w ilu miejscach odwiedzonych 

przez chłopców można je spotkać? 

Można je spotkać w czternastu miejscach. oto one: 

Częstochowa, Biskupin, gdańsk, grabarka, kazimierz dolny, 

Lublin, Łańcut, Malbork, Moszna, ostrów wielkopolski, 

Poznań, warszawa, wawel, wrocław.

w wieliczce jakiś żartowniś porozrzucał solniczki.  

Czy potrafisz je policzyć?

Solniczek jest jedenaście.

w czasie swojej przygody Bolek i Lolek minęli trzech 

piratów, jednego byłego pirata i aż cztery kufry ze skarbami. 

Umiesz je znaleźć? 

Piraci: Malbork, były pirat: Czermna.

kufry: katowice, Malbork, dąb Bartek, Tatry.

(zaznaczenia w kolorze żółtym).

w książce ukrył się legendarny kolega Smoka wawelskiego: 

potwór z Loch ness. Czy potrafisz go znaleźć? 

Potwora z Loch ness można znaleźć w Tatrach.

w katowicach ktoś zgubił torebkę. na pewno potrzebuje 

pomocy w jej odnalezieniu!

(zaznaczenie w kolorze czerwonym).

Czy zaginęła Ci kiedyś jedna skarpetka z pary? 

Chłopakom często się to zdarza! wszystkie zagubione przez 

nich skarpetki pochowały się w książce. w ilu odwiedzonych 

miejscach je widzisz? 

Skarpetki można znaleźć w czterech miejscach. oto one: 

katowice, Biskupin, kruszyniany, Tatry.

(zaznaczenia w kolorze niebieskim).

ile motyli lata na Jasnej górze? 

Jest ich siedem.

w których miejscach na rozpakowanie czekają dwa 

prezenty?

w Lublinie i we wdzydzach kiszewskich.

w książce ukryło się aż dziesięć księżniczek. Czy potrafisz 

je znaleźć?

Cztery księżniczki ukryły się w Malborku, cztery w Mosznej, 

jedna w Łańcucie i jedna w kazimierzu dolnym. 

(zaznaczenia w kolorze zielonym).

niektóre diabły z Czarciego Pola uciekły w świat. 

Spróbuj znaleźć miejsce, do którego pobiegły (te z Lublina 

się nie liczą!).

diabły można znaleźć we wdzydzach kiszewskich.



znajdź miejsce, w którym leży zagubiony pantofelek 

kopciuszka.

Pantofelek można znaleźć w Tatrach.

Szalony naukowiec schował gdzieś w Polsce dwie rakiety 

kosmiczne. Czy potrafisz je znaleźć?

Rakiety są schowane w katowicach i w Tatrach.

(zaznaczenia w kolorze fioletowym).

w Bieszczadach żyje mnóstwo dzikich zwierząt.  

ile gatunków mogli zaobserwować Bolek i Lolek?

Chłopcy mogli zobaczyć szesnaście gatunków zwierząt.

Fryderyk Chopin pojawił się podczas wędrówki Bolka  

i Lolka aż dwa razy. gdzie to było? 

Chopina można spotkać w Żelazowej woli i w warszawie.

w książce grasuje biały szczurek. Czy uda Ci się go złapać?

Szczurka da się złapać tylko we wdzydzach kiszewskich!

w gdańsku harcują białe myszy. Czy potrafisz je policzyć?

Jest ich aż czternaście.

ile wideł przyniosły ze sobą diabliki na Czarcie Pole? 

diabły przyniosły troje wideł.

w krzywym Lesie Bolek i Lolek spotkali dobrochoczego, 

stróża polskich lasów. ile gatunków ptaków mogli dzięki 

temu zaobserwować?

Chłopcy mogli zobaczyć siedem gatunków ptaków.

w Łańcucie komuś rozsypała się cała torebka cukierków. 

Leży ich tam aż dwadzieścia pięć! Czy potrafisz znaleźć 

wszystkie?

(zaznaczenia w kolorze czerwonym).

w Malborku czai się pięciu ninja i… złodziej. znajdź ich 

szybko, zanim się wymkną!

(zaznaczenia w kolorze czerwonym).

Czy potrafisz policzyć, ile zwierząt Bolek i Lolek zobaczyli 

w Puszczy Białowieskiej?

Chłopcy mogli zobaczyć aż piętnaście zwierzaków.

wrocławskie krasnale bardzo lubią słodycze. Jeden z nich 

nawet w tej chwili je coś słodkiego! Czy potrafisz go znaleźć?

(zaznaczenie w kolorze czerwonym).


