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ŁATWE

łamigłówki
wspomagające

myślenie
lateralne
Jeżeli niniejsza książka stanowi program treningu myślenia
lateralnego, to łamigłówki znajdujące się w pierwszym rozdziale pełnią funkcję rozgrzewki. Zostały one zaprojektowane tak, aby umożliwić Ci patrzenie na problem z różnych
perspektyw. Postaraj się zatem przyjrzeć każdej łamigłówce
z nowego punktu widzenia, a następnie zadaj sobie pytanie,
czy faktycznie robisz to we właściwy sposób.
Zaskocz swój umysł. Czasami bowiem dopiero lekki
wstrząs pozwala nam odrzucić sztywne zasady postrzegania
i myślenia.
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Łamigłówka 1. Rozgrzewka

Cyferblat
Wiemy, że liczby mogą nam posłużyć do określania czasu. Czy potrafisz
jednak przekształcić poniższy ciąg liczb w komunikat wypowiadany przez
mówiący zegar?
Narysuj jedną linię, dzięki której poniższe liczby zmienią się w określenie
czasu.

Wskazówka

jak

myśleć

To bardzo proste ćwiczenie na myślenie lateralne,
ale świetnie sprawdza się jako odskocznia od
utartego sposobu myślenia. Pamiętaj, że zadanie
wspomina o mówiącym budziku.
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Popatrz na to z nowej perspektywy. Czy potrafisz podzielić poniższy kształt
na trzy identyczne części za pomocą dwóch linii prostych?

Wskazówka

jak

myśleć

Łamigłówka 2. Rozgrzewka

Trzy w jednym

Aby rozwiązać tę łamigłówkę, konieczne będzie
nie tylko znalezienie właściwego podziału, ale
także umiejętność „odwracania” w myślach
poszczególnych elementów rysunku.
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Łamigłówka 3. Rozgrzewka

Bystry kwadrat
Cztery zapałki zostały ułożone w sposób przedstawiony na poniższym
rysunku. Czy potrafisz utworzyć kwadrat, przesuwając jedną i tylko jedną
zapałkę?

Wskazówka

jak

Kwadraty mogą przyjmować różną wielkość.

myśleć
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Oto kolejny test wizualizowania zależności pomiędzy kształtami oraz
wyszukiwania ogólnych wzorów. Które cztery kształty (dwa białe i dwa
czarne) można złożyć tak, aby utworzyły pięcioramienną gwiazdkę pokazaną w lewym górnym rogu rysunku? Części można obracać, ale nie można
odwracać ich na drugą stronę.

Wskazówka

jak

myśleć

Łamigłówka 4. Rozgrzewka

Cztery gwiazdki

Szukaj krawędzi, które wydają się do siebie
pasować.
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ŁAMIGŁÓWKA 5. ROZGRZEWKA

DOMOWY PARKING
Dzieci państwa Kowalskich śpiewająco zdały egzamin na prawo jazdy, ale
szybko okazało się, że nowi kierowcy oznaczają nowe problemy. Kiedy
wszyscy członkowie rodziny będą chcieli zaparkować przed domem, dla jednego z nich nie wystarczy miejsca. Jednakże wszyscy jeżdżą małymi, oszczędnymi samochodami, które przy odrobinie zręczności da się zaparkować po
dwa na jednym miejscu parkingowym.
Dzisiaj cała rodzina zaparkowała przed domem, a mimo to jedno miejsce
parkingowe pozostało wolne. Jak to możliwe? Ile samochodów i miejsc parkingowych posiada rodzina Kowalskich?

WSKAZÓWKA

jak

myśleć

Parkując samochody, rodzina Kowalskich korzysta
z podejścia podwójnie równoległego.
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Wyobraź sobie, że właśnie wprowadzasz się do nowego domu. Przy wejściu do garażu odkrywasz trzy przyciski. Niestety, stojąc przy włącznikach,
nie jesteś w stanie w żaden sposób sprawdzić, czy żarówka w garażu jest
włączona, czy też nie. W jaki sposób możesz sprawdzić, który z trzech przycisków włącza światło, udając się do garażu tylko raz?

WSKAZÓWKA

jak

myśleć

ŁAMIGŁÓWKA 6. ROZGRZEWKA

OŚWIECENIE

Sądzę, że to energia umysłowa, jaką włożysz
w rozwiązanie tego problemu, pomoże Ci się
odpowiednio rozgrzać do rozwiązywania dalszych
zadań.
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Łamigłówka 7. Rozgrzewka

Cztery razy cztery razy cztery
Przedstawiona na rysunku bryła początkowo była sześcianem o boku równym czterem klockom. Ile klocków usunięto, zakładając, że wszystkie klocki,
których nie widać z tej perspektywy, znajdują się na swoich miejscach?

Wskazówka

jak

myśleć
18

Do rozwiązania tej łamigłówki konieczna jest dobra
wyobraźnia przestrzenna i zdolności wizualizacji,
dzięki którym będziesz w stanie wyobrazić sobie
wizerunek pełnego sześcianu, zanim zaczniesz liczyć
brakujące elementy. Ćwiczenia na myślenie lateralne
często wymagają utrzymywania w pamięci pewnego
obrazu, który następnie jest analizowany z różnych
perspektyw.
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Jacek wyjechał w delegację z Warszawy do Rangunu (stolicy Birmy). Na
czas swojego pobytu za granicą specjalnie założył zegarek do góry nogami.
Dlaczego?

Wskazówka

jak

myśleć

Łamigłówka 8. Rozgrzewka

Podróżnik w czasie

Jacek nie lubi zegarków elektronicznych i zawsze nosi
zegarek mechaniczny. Czy zdarzyło Ci się sprawdzać
czas na takim zegarku odwróconym do góry nogami?
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Łamigłówka 9. Rozgrzewka

Kwadratowy trójkąt
Rafał studiuje matematykę i dorabia sobie, sprzedając gazety, gdyż bardzo
lubi spotykać nowych ludzi. Kiedy czeka na klientów, zwykle zabija czas,
segregując monety. Pewnego razu ułożył dziewięć monet tak, że utworzyły
one trójkąt. Ile z nich musi przesunąć, aby trójkąt przekształcił się w kwadrat?

Wskazówka

jak

myśleć
20

Zadania oparte na wyobraźni wzrokowej stanowią
świetną rozgrzewkę dla myślenia lateralnego. Aby
je rozwikłać, musisz przesuwać i przekształcać
przedmioty w swoim umyśle. Staraj się szukać
twórczych rozwiązań.

Kup książkę
My l , wi c jestem. 50 łamigłówek wspomagaj cych my lenie lateralne.indd 20

Poleć książkę
2009-12-02 19:18:36

1–2

minuty

Użyj wyobraźni, aby określić, co właściwie przedstawiają poniższe trzy
rysunki. Jak zobaczysz w późniejszych przykładach, przedmioty nie zawsze
są tym, czym wydają się na pierwszy rzut oka.

Wskazówka

jak

myśleć

Łamigłówka 10. Rozgrzewka

Widok z góry

Wyobraź sobie, że patrzysz na te przedmioty z lotu
ptaka.
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Łamigłówka 11. Rozgrzewka

Numery gwiazd
Ojciec Magdy uwielbia piłkę nożną. Pewnego dnia córka powiedziała mu,
że jej liceum odwiedzi pewien światowej sławy piłkarz. Jako że ojciec jest
również wielkim miłośnikiem łamigłówek, Magda przekazała mu poniższy
rysunek z dopiskiem: „Spróbuj zgadnąć, którego ze sławnych piłkarzy będę
miała okazję spotkać”.

Wskazówka

jak

myśleć
22

Ludzie ćwiczący myślenie lateralne często rozwiązują
różnego rodzaju szyfry, gdyż pozwala to na ćwiczenie
odczytywania jednej informacji na wiele różnych
sposobów. Warto też pamiętać, że właściwe
znaczenie wiadomości często bywa ukryte za pomocą
specjalnie skomplikowanego języka.
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Ola pracuje w sklepie z mapami. Niedawno wymyśliła pewną zagadkę, którą
lubi zadawać swoim przyjaciołom. Brzmi ona następująco: „Czy potrafisz
narysować na papierze trójkąt w taki sposób, aby wszystkie wewnętrzne
kąty trójkąta były kątami prostymi?”.

Wskazówka

jak

myśleć

Łamigłówka 12. Rozgrzewka

Niemożliwy trójkąt?

Aby rozwiązać tę łamigłówkę musisz pomyśleć o tym,
gdzie można położyć papier przed rysowaniem.
Przypomnij sobie, gdzie pracuje Ola.
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Łamigłówka 13. Rozgrzewka

Świat geometryczny
Percepcja to podstawa. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w świecie, w którym wszystkie przedmioty przedstawiają się pod postacią kształtów geometrycznych. Czy jesteś w stanie określić, jakie obiekty z naszego świata
przedstawiono na poniższym rysunku?

Wskazówka

jak

myśleć

Brrrr! W pobliżu przedmiotów 1 i 3 powinno być
bardzo zimno.
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Jaką literę należy wpisać na ostatnim miejscu, aby uzupełnić poniższy ciąg?

Wskazówka

jak

Łamigłówka 14. Rozgrzewka

Brakująca litera

Uwaga: Nie jest to litera E.

myśleć
25
Kup książkę
My l , wi c jestem. 50 łamigłówek wspomagaj cych my lenie lateralne.indd 25

Poleć książkę
2009-12-02 19:18:37

1–2

minuty

Łamigłówka 15. Rozgrzewka

Koń o bujnym ogonie
Wśród poniższych fragmentów tylko jeden nie stanowi części składającej się
na rysunek konia (pokazany w lewym górnym rogu). Czy potrafisz powiedzieć, który to fragment? Poszczególne elementy można obracać, ale nie
trzeba przewracać ich na drugą stronę.

Wskazówka

jak

myśleć

Jeżeli zadanie to będzie dla Ciebie zbyt trudne,
możesz skopiować kształty na papier, a następnie
wyciąć je i złożyć w całość.
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Samanta pracuje w prestiżowej galerii sztuki i niedawno udało się jej przekonać swojego kierownika do przyjęcia nowego systemu wyceny. Czy potrafisz
odkryć metodę, jaką zastosowała Samanta, a następnie właściwie wycenić
nowy nabytek galerii — obraz Toulouse-Lautreca?

Picasso 16 000 000 dol.

Van Gogh 22 000 000 dol.

Matisse 13 000 000 dol.

Toulouse-Lautrec ?

Wskazówka

jak

myśleć

Łamigłówka 16. Rozgrzewka

Sztuka i pieniądze

Według Samanty, żaden ze współczesnych obrazów
nie jest wart więcej niż 26 000 000 dol.
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