
Wirtualny „Escape the room” dla wszystkich uczniów! 

Uczniowie! Wchodzicie do gry i podejmujecie wyzwanie, czy oddajecie zwycięstwo 

nauczycielom!? 

Kolejny krok należy do Was. 

Wyobraźcie  sobie, że zostajecie  zamknięci w pomieszczeniu i macie tylko godzinę lekcyjną 

(może być z przerwą), aby się z niego wydostać. By to zrobić, musicie rozwiązać szyfr 

składający się z wyróżnionych  liter pochodzących z rozwiązań poniższych zagadek.  

Rozwiązanie szyfru proszę przesłać na adres:jad2@op.pl 

 

Czas start... tik tak, tik tak, tik tak… 
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1.Galowie dwaj. Jeden gruby, drugi chudy. Jeden silny, drugi nie. Choć nie zawsze, oj, o nie. 

Jeden mądry, drugi głupi. Obaj są cierniem w oku Cezara. W sumie, przede wszystkim, z 

winy pewnego druida. Czy raczej tego, na co recepturę zna tylko on. Trzy razy zgadnij kto to, 

po czym imię tego Grubego Gala wstaw do krzyżówki.  

2.Na podstawie poniższej ilustracji podaj imię autora tego komiksu. 

 



3. Hej dzieci jeśli chcecie 

Zobaczyć ………….. las 

Przed ekran dziś zapraszam was. 

I telewizor włączcie 

Dźwięk podkręćcie i usiądźcie 

Zaczynamy nowy film! 

Jakie słowo powinno być wstawione w wykropkowanym miejscu? Pamiętacie? To dobrze. 

Do krzyżówki wstawcie imię ich prześladowcy.  

 

4. Gargulce. Dzwon. I cygańska księżniczka. Piękność oraz garbus i brzydal. Mówi wam to 

coś? Wstawcie do krzyżówki pierwszy wyraz tytułu tej książki. 

5.Kto to?  Kłamać nie mógł żadną miarą. Bo jeśli tylko spróbował, to nos mu się wydłużał i 

zdradzał wszystkim, że znów był tylko zwykłą kukiełką, a nie grzecznym chłopcem, którym 

tak bardzo pragnął się stać.  

6. Małpka co była harcerzem. I jej Papcio Chmiel. Tyle wystarczy wam, by odpowiedź mi 

dać. 

 

7. Pewien piesek. Co mieszkał w wielkim mieście, a potem przyjechał na wieś. I pokochał 

wiejskie klimaty. Puca, Bursztyna i Krysię. Przede wszystkim ją. To ją wybrał  na swoją 

panią. A następnie pozwolił, by pociąg do tego wielkiego miasta odjechał w siną dal. Bez 

niego. Na całe szczęście. Pamiętacie może jego imię?  

8. Dziewczynka. Sierotka. O włosach jak marchew czerwonych i wyobraźni niezwykle 

bujnej. Często, oj często, wpadająca w kłopoty. I jak, wiecie już, kto to jest? Świetnie. 

9. Pewien miś- nie miś, który nienawidził niedźwiedzi, bo odebrały mu coś bardzo ważnego. 

Do czasu, gdy  duchy żyjące tam, gdzie światła wędrują po ziemi, gwałtownie zmieniły całe 

jego życie. Bowiem sprawiły, że poznał małego gadułę, który szybko stał się dla niego tak 

ważny, jak rodzony brat. Poproszę jego imię. 

10. Chłopiec z blizną. Który zabił tego, którego imienia nie można wymawiać. Choć miał 

wtedy niespełna rok. Mała sława. Bohater, który o tym wszystkim dowiedział się dopiero, gdy 

skończył 11 lat. Podobnie jak o tym, że jest. .. Dobra wystarczy. Wy sami powiedzcie mi kim. 

I wpiszcie w krzyżówkę jego imię. 

11.Podacie imię ojca najlepszego przyjaciela postaci z poniższej ilustracji. Tego, któremu 

ocalili życie i nauczyli, jak żyć zgodnie z dewizą hakuna , makata… 

 Hakuna matata, jak cudownie to brzmi. 

Hakuna matata, to nie byle bzik! 

Już się nie martw, aż do końca twych dni! 

Naucz się tych dwóch, radosnych słów, hakuna matata!… 

 

 



12. Dziewczyna. Co anielską miała w sobie krew. Lecz o tym nie wiedziała. Przez wiele lat 

wierzyła, że jest tylko przyziemną. Choć nazwy tej, to też nawet nie znała. Zakochała się  

w najlepszym Nocnym Łowcy swojego pokolenia. W tym, w którego żyłach płynęło więcej 

anielskiej krwi, niż on sam przypuszczał. Dobrana z nich para, nie uważacie? Wstawcie do 

krzyżówki imię i nazwisko, pod którym po raz pierwszy ją poznajemy. (  książka Dary 

Anioła) 

13. Podaj przydomek córki, która, aby ocalić ojca, dobrowolnie oddała się w ręce potwora.  

A potem, co jeszcze dziwniejsze, nawet pokochała tę bestię. Jak to czasem dziwnie plecie się 

ten los... 

14. Mężczyzna. O włosach białych jak śnieg i krwawym przeznaczeniu. Który oddał serce 

fiołkowookiej czarodziejce i uparcie nie chciał przyjąć dziecka niespodzianki, które uczciwie 

wygrał. Choć tego pragnęła ta dziewczynka. Do krzyżówki wpiszcie jego imię.  

15. Indiańska księżniczka. Która niespodziewanie oddała serce temu kto, właściwie, winien 

być jej wrogiem. A on... No cóż… Też zrobił tylko to, co właściwie nie miało prawa się stać. 

Szkoda tylko, że jednak skradziono im ich happy end. Imię księżniczki to………………….. 

16. Na podstawie poniższej ilustracji podajcie tytuł bajki. 

 

17. Co to za  zielony jegomość, co swoje bagna i swoją samotność cenił bardziej niż 

cokolwiek, czy kogokolwiek? Przynajmniej do czasu. Bo potem szary koń- nie koń i 

niezwykła księżniczka wywrócili jego życie do góry nogami . I tym samym, dali mu coś, co 

niespodziewanie zaczęło znaczyć dla niego znacznie więcej niż te bagna. Do krzyżówki 

wpiszcie jego imię. 

18. Chłopiec. Choć prędzej to chłopak. Ulicznik i drobny złodziejaszek, który pewnego dnia 

poznał księżniczkę. A potem za sprawą lampy sam stał się nawet księciem. Przynajmniej na 

krótki czas. Czy może nawet na zawsze? Choć to ostatnie, to już nie za sprawą tej lampy. 

Lecz Jej.  

 

Trzymam kciuki J.J.   

 


