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NA POCZĄTEK
Zapałki wynaleziono w XIX w. Wynalazek ten
udoskonalano nieomal do końca XX w. W każdym
razie dopiero w 1855 r. zaczęto produkować zapałki
bezpieczne, tzw. zapałki szwedzkie, które przyjęły
się w całej Europie.
Ten zaś zbiór łamigłówek zapałczanych został
ułożony na podstawie książeczki wydanej po raz
pierwszy już w 1889 r. Autor tej książeczki, która
w 1892 r. doczekała się już piątego wydania, zaznacza, że wiele zagadek wymyślił sam, a wielu nauczył się od innych, co świadczy, że były powszechnie znane i służyły dobrej rozrywce. Ta
zbieżność dat wynalezienia zapałek i ukazania się
zbioru łamigłówek i zabaw zapałczanych nie jest
zapewne przypadkowa. Zapałki niejako same układają się w kwadraty, prostokąty, trójkąty… i nagle
zapała się – jakby za sprawą czarodziejskiego światełka zaklętego w tym małym cudzie rozniecania

V

Na początek

ciepła i światła – myśl, która w tych prostych figurach odkrywa nowy świat zapałczanych tajemnic.
Każdy może okazać się takim odkrywcą, gdy tylko
ułoży pierwsze figury, nie zrazi się pierwszymi
trudnościami „rozpalenia” swej dociekliwej myśli…
Rozwiązywanie łamigłówek zapałczanych to
dobra i użyteczna propozycja na przyjemne spędzenie czasu samemu czy w małym gronie przyjaciół,
kolegów, towarzyszy wspólnej zabawy. Może też je
włączyć w różnego rodzaju konkursy urządzane na
koloniach, obozach harcerskich itd. Z myślą o tej
ostatniej możliwości wszystkie łamigłówki tego
zbioru zostały podzielone na 15 grup, w których
znalazły się zadania o podobnym stopniu trudności,
poza tym na końcu zamieszono wykaz łamigłówek
o takim samym układzie zapałek i podobnym stopniu trudności, ale nieco innym zadaniu.
Pozostaje życzyć wszystkim Dzieciom i Dorosłym miłej rozrywki i wiele radości z zapałczanego
„łamania głowy”.
Wydawca

VI

Kto dobrze pocznie, połowę ma wygranej.

1
5 zapałek ułóż tak jak na rysunku. Zabierz teraz 3 zapałki i dołóż 2, i ułóż tak,
żeby powstała taka sama figura.

2
W tej figurze, przypominającej
lampę, przełóż 3 zapałki tak, żeby powstało 5 jednakowych trójkątów.

3
Przełóż 5 zapałek tak, żeby powstały 2 kwadraty.

VII

Lepiej się wrócić, niż dalej iść w błąd.

4
10 zapałek ułóż tak, żeby powstały 2 foremne pięciokąty i 5 jednakowych trójkątów.

5
Przełóż 2 zapałki tak, żeby
powstało 7 jednakowych kwadratów.

6
Ułóż zapałki tak jak na rysunku.
Licząc od dołu środkowego rzędu do końca każdego z trzech
ramion. utworzonego przez nie
krzyża, otrzymuje się zawsze liczbę 6. Zabierz 2 zapałki, a następnie ułóż pozostałe tak, żeby
liczba zapałek w każdym ramieniu wynosiła nadal 6.

VIII

Mądry rozumu słucha, jak musu.

7
Zabierz 4 zapałki tak,
żeby powstało 5 jednakowych albo 5 niejednakowych kwadratów.

8
Przełóż 6 zapałek tak, żeby powstały 2 kwadraty.

9
Zabierz 15 zapałek
tak, żeby powstało 10
jednakowych kwadratów, tworzących symetryczną figurę.

IX

Jak się kto nauczy, to i w nocy mruczy.

10
15 zapałek rozłóż w jednym rzędzie. Zbierz je
teraz w 5 grup liczących po 3 zapałki w taki sposób, żeby przy przekładaniu ich za każdym razem
przeskoczyć po 3 zapałki.

11
Zabierz 16 zapałek
tak, żeby powstały
2 kwadraty oraz 8
jednakowych sześciokątów.

X

Przeplatać milej, jedno i to samo przykrzy się.

12
Jesteś w stanie odgadnąć każdą dowolną liczbę
zapałek, która nie jest większa od 105. Poproś,
żeby odgadywaną liczbę podzielono po kolei przez
3, 5 i 7, a następnie poszczególne reszty tego dzielenia pomnożono kolejno przez 70, 21 i 15, dodano
do siebie otrzymane wyniki i podano ci uzyskaną
sumę. Jeśli suma ta jest większa niż 105, to podziel
ja przez 105. Otrzymana reszta równa jest odgadywanej liczbie; jeśli zaś suma nie jest większa niż
105, to właśnie ona jest odgadywaną liczbą.
Przykład 1.
26:3 reszta 2, 26:5 reszta 1, 26:7 reszta 5;
2x70=140, 1x21=21, 5x15=75;
140+21+75=236;
236:105 reszta 26.
Przykład 2.
87:3 reszta 0, 87:5 reszta 2, 87:7 reszta 5;
0x70=0, 2x21=42, 3x15=45;
0+42+45=87.

XI

Łatwo począć, niełacno dokazać.

13
Zabierz 2 zapałki tak, żeby powstały 2 kwadraty.

14
W tej figurze, przypominającej
siekierę, przełóż 4 zapałki tak,
żeby powstały 3 jednakowe trójkąty.

15
Przełóż 2 zapałki tak,
żeby powstało 5 jednakowych kwadratów.

XII

Dosyć prędko, gdy dosyć dobrze.

16
Jak można za pomocą zapałek dowieść, że osiem
mniej pięć równa się zero?

17
Przełóż 16 zapałek
tak, żeby powstało
13 kwadratów, tworzących foremną figurę.

18
Z 2 całych i 2 połówek zapałek ułóż taki czworokąt, który następnie za pomocą 1 zapałki można
podzielić na 3 trójkąty.

XIII

Mądry na wszystkie strony się ogląda.

19
Zabierz 12 zapałek
tak, żeby powstały
3 jednakowe prostokąty i 6 jednakowych sześciokątów.

20
Z 12 zapałek ułóż taką figurę, która nie będzie
kwadratem, ale z której po dołożeniu do niej 4 zapałek powstanie 5 kwadratów.

21
Przełóż 7 zapałek tak,
żeby powstało 13 jednakowych, łączących
się z sobą kwadratów.

XIV

Najściślejsze towarzystwo: człowiek i błąd.

22
Ułóż 25 zapałek tak jak
na rysunku. Sumy dolnego rzędu i górnego,
dolnego i rzędu z lewej
strony, a także dolnego
i rzędu z prawej strony wynoszą zawsze 9. Zabierz
teraz kolejno 2, 2, 2, 2, 2, 2 i 2 (w sumie 14 zapałek), ale w ten sposób, żeby za każdym razem suma
zapałek we wszystkich trzech kierunkach wynosiła,
tak jak przedtem, 9.

23
Zabierz 16 zapałek
tak, żeby powstało 13
jednakowych kwadratów, tworzących symetryczną figurę.

XV

Mądry za wróżka stoi.

24
Na stole leży 30 zapałek. A i B mogą na zmianę
wziąć 1–6 zapałek. Ten, kto weźmie ostatnią zapałkę, wygrywa. Rozpoczyna A. Jak musi postępować, żeby zapewnić sobie zwycięstwo?

XVI

Zabić komuś w łeb ćwieka.

25
16 zapałek tworzących tę
figurę przełóż tak, żeby
powstały 3 kwadraty.

26
Przełóż 6 zapałek tak,
żeby powstało 6 kwadratów.

27
Jak za pomocą zapałek można dowieść, że 9 mniej
3 równa się 4 i że 11 mniej 3 równa się 6?

XVII

Począć najciężej.

28
Przełóż 11 zapałek tak,
żeby powstało 10 jednakowych kwadratów, tworzących symetryczną figurę.

29
6 zapałek ułóż w 3 rzędach tak, żeby w każdym rzędzie były 3 zapałki (kilka rozwiązań).

XVIII

Mądremu dość skinąć, ostatka się domyśli.

30
W tej figurze, przypominającej strzałę i złożonej z 16
zapałek, przełóż 7 zapałek tak, żeby powstało 5
jednakowych czworokątów.

31
Zabierz 3 zapałki tak, żeby
pozostały 3 kwadraty.

32
Zabierz 4 zapałki tak, żeby powstały 1 duży i 4
małe kwadraty.

XIX

Mylą się nogi, kiedy błądzi głowa.

33
Zabierz 14 zapałek tak,
żeby pozostało 6 jednakowych kwadratów (dwa
rozwiązania).

34
Ułóż 6 zapałek tak, żeby powstał kwadrat.

35
Zabierz 16 zapałek tak, żeby powstały 1 duży i 9
małych kwadratów.

XX

Z małej iskierki duży pożar.

36
Ułóż z zapałek 9 „pomieszczeń” i umieść w nich
jakieś drobne, różniące się od siebie przedmioty
(monety, kamyki, kawałki zapałek z główką i bez
główki itp.) – tak jak na rysunku. Zadanie polega
na przeniesieniu przedmiotów z „pomieszczeń”
1, 2, 3 i 4 do 6, 7, 8 i 9, a z 6, 7, 8 i 9 do 1, 2, 3 i 4,
i to w ten sposób, że wolno za każdym razem przeskoczyć tylko jedno „pomieszczenie”, nie wolno
żadnego przedmiotu przesunąć do tyłu, w każdym
pomieszczeniu może znajdować się tylko jeden
przedmiot. Należy rozpocząć od przedmiotów znajdujących się w „pomieszczeniach” 6, 7, 8 i 9. Na
wykonanie zadania są potrzebne 24 ruchy.

XXI

Co kto umie, tym się rad bawi.

37
Zabierz 2 zapałki tak, żeby
pozostało 5 kwadratów.

38
Zabierz 6 zapałek tak,
żeby powstały 2 jednakowe sześciokąty.

39
Przełóż 16 zapałek
tak, żeby powstało
9 kwadratów.

XXII

Kto rozpoczął, mówi Horacy, połowę dokonał pracy.

40
Figura ta, przypominająca dom,
składa się z 10 zapałek. Przełóż
2 zapałki tak, żeby „dom” zmienił swoje położenie.

41
Zabierz 8 zapałek tak,
żeby powstało 6 kwadratów.

42
Rozłóż 10 zapałek w jednym rzędzie. Zbierz je
teraz w pięć par w taki sposób, że przekładając je
za każdym razem przeskakuje się tylko 2 zapałki.

XXIII

Musi błądzić, kto drogi nie wie.

43
40 zapałek ułóż jak na
rysunku. Na każdym boku
utworzonego przez nie kwadratu czy prostokąta znajduje się 11 zapałek. Zabierz 4 zapałki i ułóż pozostałe tak, by nadal na każdym boku było 11 zapałek. Następnie weź 4 zapałki i znów ułóż pozostałe
tak, by na każdym boku było 11 zapałek. I jeszcze
2 razy powtórz tę czynność. W końcu zabierz 2
zapałki, a pozostałe ułóż tak, by nadal na każdym
boku było 11.

44
Zabierz 6 zapałek tak,
żeby powstało 10 jednakowych, połączonych
ze sobą kwadratów.

45
12 całych i 12 połówek zapałek ułóż tak, żeby powstało 13 jednakowych kwadratów.

XXIV

Jak pytają, tak odpowiadają.

46
Zabierz 12 zapałek tak,
żeby powstały 2 jednakowe kwadraty i 6 jednakowych sześciokątów.

47
Zabierz 18 zapałek tak,
żeby powstały 3 kwadraty i 6 jednakowych
sześciokątów.

48
A bierze do jednej ręki parzystą, a do drugiej –
nieparzystą liczbę zapałek. B prosi go, by liczbę

XXV

Kto się rad uczy, ciała nie tuczy.

zapałek, którą trzyma w prawej ręce, pomnożył
przez jakąś liczbę nieparzystą, a liczbę zapałek,
którą trzyma w lewej ręce, pomnożył przez jakąś
liczbę parzystą i podał sumę otrzymanych wyników. Jeśli suma jest liczbą parzystą, to B wie, że
A trzyma w prawej ręce parzystą liczbę zapałek;
jeśli suma jest liczbą nieparzystą, to A ma parzystą
liczbę zapałek w lewej ręce.

XXVI

Gdzie wziąć, tam wziąć, byle było.

49
12 zapałek, tworzących tę figurę,
przełóż tak, żeby powstały 3 jednakowe kwadraty (dwa rozwiązania).

50
Przełóż 3 zapałki tak, żeby powstały dwa jednakowe trójkąty
oraz 1 sześciokąt, które razem
tworzą prostokąt.

51
Zabierz 3 zapałki tak,
by pozostały 4 kwadraty (dwa rozwiązania)
.

XXVII

Każda głowa ma swój rozum.

52
Zabierz 10 zapałek tak, żeby
pozostały 4 kwadraty (trzy rozwiązania).

53
Jak za pomocą 2 zapałek, których nie wolno łamać
ani dzielić, można ułożyć kwadrat?

54
Ułożony z 16 zapałek kwadrat podziel za pomocą 11
zapałek na 4 równe części
tak, żeby każda z nich
stykała się z trzema pozostałymi.

XXVIII

Insza umieć, insza czynić.

55
12 zapałek ułóż tak jak na
rysunku. Na każdym boku
utworzonego przez nie kwadratu czy prostokąta znajdują
się 4 zapałki. Przełóż teraz
zapałki tak, żeby na każdym
boku było ich 5.

56
18 zapałek ułóż tak, żeby powstało 6 jednakowych
czworokątów i 1 trójkąt o połowę mniejszy.

57
Zabierz 10 zapałek tak,
żeby powstały 3 kwadraty i 5 jednakowych
sześciokątów.

XXIX

Najprędzej błądzi, kto szybko sądzi.

58
Odejmij od 7 zapałek 5 tak, żeby jeszcze
pozostało 5.

59
Zabierz 20 zapałek
tak, żeby powstało 10
kwadratów.

60
Na stole leży 15 zapałek. A i B mogą na zmianę
wziąć 1 – 3 zapałek. Ten, kto musi wziąć ostatnią,
przegrywa. Rozpoczyna A. Jak musi grać B, żeby
zwyciężyć?

XXX

Mądrym gwiazdy nie rządzą.

61
Figura ta, trzy jednakowe czworokąty, składa się z 10 zapałek.
Zabierz 1 zapałkę i z pozostałych 9 ułóż 3 nowe i jednakowe
czworokąty.

62
Przełóż 6 albo 4 zapałki tak,
żeby powstały 2 kwadraty.

63
Zabierz 6 zapałek tak, żeby powstały 2 kwadraty
i 2 jednakowe sześciokąty.

XXXI

Łacniej pytać, niż odpowiadać.

64
Przełóż 8 zapałek tak, żeby powstało 5 kwadratów.

65
Zabierz 10 zapałek tak,
żeby pozostały 4 jednakowe kwadraty (pięć
rozwiązań).

66
32 zapałki ułóż tak, by
na każdym boku, utworzonego przez nie kwadratu czy prostokąta,
było ich 12. Zabierz 4
zapałki i ułóż ponownie
tak, by na każdym boku
nadal było ich 12.

XXXII

Nie wiem, skąd począć.

67
Zabierz 22 zapałki tak, żeby
powstały 4 jednakowe kwadraty.

68
Jak z 9 zapałek można, nie dzieląc ich ani nie łamiąc, otrzymać 11?

69
Zabierz 6 zapałek tak,
żeby pozostało 9 jednakowych kwadratów.

70
8 całych i 8 połówek zapałek ułóż tak, żeby powstało 9 jednakowych kwadratów.

XXXIII

Nie trzeba ognia do ognia dodawać.

71
Zabierz 24 zapałki tak,
żeby powstało 9 jednakowych kwadratów tworzących foremną figurę.

72
7 zapałek ułóż na kształt
gwiazdy, Postaraj się teraz rozmieścić na końcach 6 jej promieni po
jednej monecie w ten
sposób, że kładziesz je
zawsze na trzecim wolnym, nie zajętym jeszcze przez żadną monetę, promieniu, a każdorazowe liczenie rozpoczynasz wprawdzie od dowolnego, ale nie zajętego jeszcze promienia przez żadną
z monet i stale liczysz w tym samym kierunku.

XXXIV

Sztuczka, nauczka.

73
Figura ta składa się z 8 zapałek. Zabierz 2 zapałki tak, żeby powstały 3
kwadraty.

74
Przełóż 4 zapałki tak,
żeby powstały 3 kwadraty.

75
Przełóż 9 zapałek tak, żeby
powstały 4 kwadraty.

XXXV

Każda głowa ma swoją czapkę.

76
Przełóż 20 zapałek tak,
żeby powstało 6 kwadratów (dwa rozwiązania).

77
Przełóż 4 zapałki tak,
żeby powstało 5 kwadratów.

78
9 zapałek ułóż tak jak na rysunku. Jak
należałoby je przełożyć, żeby we wszystkich trzech poziomych rzędach były ich
po 4?

XXXVI

Prawdziwe bogactwo jest bogactwo dowcipu.

79
Zabierz 6 zapałek tak,
żeby pozostały 4 kwadraty.

80
Rozłóż 8 zapałek w jednym rzędzie, Zbierz je teraz
w 4 pary w ten sposób, że przekładając je za każdym razem przeskakuje się tylko 2 zapałki.

81
Zabierz 11 zapałek tak,
żeby powstało 10 jednakowych, połączonych
z sobą kwadratów.

82
12 całych i 8 połówek zapałek ułóż tak, żeby powstało 9 jednakowych kwadratów.

XXXVII

Jeśli się tak nie powiedzie, więc owak.

83
Zabierz 24 zapałki tak,
żeby powstały 1 duży
i 4 małe kwadraty.

84
Odchodząc na bok, poproś kogoś, by ułożył w dwóch
rzędach dowolną, niezbyt jednak małą, liczbę zapałek, i to tak, żeby dolny rząd zawierał 1 zapałkę
mniej niż górny. Następnie poproś, by z górnego
rzędu wziął określoną przez ciebie liczbę zapałek
(np. 12). Potem każ mu usunąć z dolnego rzędu
tyle zapałek, ile pozostało jeszcze w górnym.
Wreszcie niech zabierze wszystkie zapałki z górnego rzędu. Teraz możesz mu powiedzieć, ile jeszcze pozostało zapałek na stole, w tym przypadku
11 – zawsze o jedną zapałkę mniej niż podana na

XXXVIII

Nikt się mądrym nie rodzi, ale staje.

początku przez ciebie liczba. (Jeśli w dolnym rzędzie jest n zapałek mniej niż w górnym, a zaproponowałeś, by zabrano z niego na początku x zapałek, to liczba pozostałych na końcu zapałek wynosi
x-n).

XXXIX

Głupie słysząc pytanie, nie odpowiadaj na nie.

85
4 zapałki przełóż tak, żeby powstały 3 jednakowe kwadraty.

86
W figurze tej, przypominającej
nagrobek, przełóż 5 zapałek tak,
żeby powstały 3 kwadraty.

87
Z 16 zapałek ułóż figurę
taką jak na rysunku; przedstawia ona twierdzę otoczoną fosą. Jak za pomocą
2 belek (zapałek), tej samej
długości co szerokość fosy,
można przedostać się do
twierdzy?

XL

Każde umieć przyda się niekiedy.

88
12 zapałek ułóż tak jak na rysunku.
Przełóż je teraz tak, żeby na każdym boku, utworzonego przez nie
prostokąta czy kwadratu, było 5
zapałek.

89
Zabierz pewną liczbę zapałek i ponownie je połóż tak, żeby powstało 7
jednakowych kwadratów.

90
Jak z 3 zapałek można – nie łamiąc ich ani nie
dzieląc – otrzymać cztery?

XLI

Dowcip czasem potrzebny, ale rozum zawsze.

91
Przełóż 4 zapałki tak, żeby
powstało 17 jednakowych kwadratów, tworzących foremną
figurę
.

92
6 całych i 4 połówki zapałek ułóż tak, żeby powstało 5 jednakowych kwadratów.

93
Zabierz 16 zapałek tak,
żeby pozostały 2 jednakowe kwadraty.

94
18 zapałek ułóż tak, żeby powstał 1 trójkąt i 6 czworokątów, z których po trzy byłyby sobie równe.

XLII

Sztuczka na sztuczkę.

95
Zabierz 24 zapałki tak,
żeby pozostało 9 jednakowych kwadratów.

96
Ułóż z zapałek figurę
jak na rysunku. Gracze A i B kładą na
zmianę w jedno z 16
pól po jednej monecie
(guziku, kamyku itp.).
Wygrywa ten, kto jako pierwszy ułoży trzy
z nich w linii ukośnej
albo cztery w linii prostej.

XLIII

W trudności rozum poznać.

97
Zabierz 2 zapałki tak,
żeby pozostały 4 kwadraty.

98
W tej figurze, ułożonej z 6 zapałek oraz
przypominającej latarnię, przełóż 6 zapałek tak, żeby powstały 4 jednakowe
trójkąty tworzące razem czworokąt.

99
Zabierz 4 zapałki tak,
żeby pozostało 8 jednakowych kwadratów.

XLIV

Kto umie, to i z bicza strzeli.

100
Przełóż 12 zapałek tak, żeby powstało 9 jednakowych kwadratów
tworzących symetryczną figurę.

101
Przełóż 16 zapałek tak, żeby
powstało 5 kwadratów.

102
Zabierz 18 zapałek tak,
żeby powstały 3 kwadraty.

XLV

Co dzień człowiek mędrszy.

103
36 zapałek ułóż jak na rysunku. Zabierz teraz 6 zapałek tak, żeby w każdym pionowym i poziomym rzędzie
były 4 zapałki albo było 6 zapałek
(dwa rozwiązania).

104
Jak można 12 zapałek ułożyć w 3 rzędach, żeby
w każdym rzędzie były 4 zapałki, a w jednym 6?

105
Zabierz 21 zapałek tak,
żeby powstały 4 kwadraty.

XLVI

Poczynaj rzeczy rozważnie, lecz je wykonywaj raźnie.

106
Z 8 całych i 4 połówek zapałek ułóż kwadrat, który
składałby się z 4 jednakowych prostokątów i o połowę mniejszego kwadratu.

107
Zabierz 24 zapałki tak,
żeby pozostały 3 kwadraty.

108
Za pomocą 1 zapałki można łatwo dowieść, że 3x2
nie równa się 6, lecz 4. Łamiąc zapałkę na pół,
otrzymuje się 1x2; łamiąc następnie jedną z połówek otrzymuje się 2x2, a łamiąc drugą z połówek –
3x2. W sumie 4. Łamiąc dalej kawałki zapałek
dowodzi, że 4x2=5, 5x2=6 itd.

XLVII

Z dymu ogień znaj, a gaś, nie czekaj.

109
Zabierz 6 zapałek tak, żeby
pozostały 3 kwadraty.

110
Przełóż 4 zapałki tak, żeby z tej „chorągiewki na dachu” (wiatrowskazu) powstał „dom”.

111
Jak dodać do trzech zapałek dwie, żeby otrzymać
osiem?

112
12 zapałek ułóż tak jak na rysunku.
Następnie przełóż je tak, żeby we
wszystkich trzech poziomych rzędach było ich 5.

XLVIII

Chciałbym wiedzieć, dowiedzieć się boję.

113
Przełóż 12 zapałek tak, żeby
powstały 2 jednakowe kwadraty.

114
Dołóż 8 zapałek tak, żeby
powstały 4 jednakowe figury,
mające taki sam kształt jak
figura przedstawiona na rysunku.

115
Zabierz 16 zapałek tak,
żeby powstały 2 duże
i 2 małe kwadraty.

XLIX

Co się łatwo nabywa, łatwo spowszednieje.

116
Ułóż z 6 zapałek sześciokąt o 4 kątach ostrych.

117
Zabierz 10 zapałek tak,
żeby pozostało 10 kwadratów.

118
Z 20 zapałek ułóż taką figurę, żeby po dołożeniu
do niej 8 zapałek powstało 9 jednakowych kwadratów.

119
Zabierz 28 zapałek tak,
żeby powstały 4 jednakowe kwadraty.

L

Niemądry kto śród drogi z przestrachu traci męstwo.

120
11 podróżnych przychodzi do hotelu (schroniska
itp.) i prosi o nocleg. Gospodarz ma tylko 10 wolnych łóżek,

ale chcąc, żeby każdy z podróżnych mógł wypocząć w osobnym łóżku, uciekł się do małego fortelu. Na razie położył 2 podróżnych w pierwszym
łóżku, następnie trzeciego umieścił w drugim łóżku, czwartego w trzecim itd… i wreszcie dziesiątego w dziewiątym łóżku. Pozostało zatem jeszcze
jedno łóżko wolne, w którym umieścił podróżnego
– jednego z tych, których wpierw położył we
dwójkę w pierwszym łóżku. W ten sposób każdy
z podróżnych mógł wygodnie wypocząć w osobnym łóżku.

LI

Jest sposób na sposób.

121
Figura ta została ułożona z 6 zapałek.
Przełóż 2 zapałki tak, żeby powstały
3 kwadraty.

122

Za pomocą 16 zapałek ułożono 4 kwadraty. W jaki
sposób można za pomocą tej samej liczby zapałek
ułożyć 5 kwadratów takiej samej wielkości.

123
Przełóż 3 zapałki tak,
żeby powstały 3 kwadraty.

LII

Rozum na rozum i głowa na głowę.

124
Przełóż 6 zapałek tak, żeby powstały 4 jednakowe
kwadraty.

125
W tej figurze, przypominającej strzałę
i złożonej z 16 zapałek, przełóż 8 zapałek tak, żeby powstało 8 jednakowych trójkątów.

126
„Ogród” ten, który został
wytyczony za pomocą 20
zapałek i w którym na środku znajduje się kwadratowa
sadzawka, podziel za pomocą 20 zapałek na 8 jednakowych części o takim samym kształcie.

LIII

Co jest jak okręt bez steru, to człek bez uwagi.

127
Zabierz 10 zapałek tak,
żeby powstały 4 kwadraty.

128
9 zapałek ułóż tak jak na rysunku. Jak
należałoby je ułożyć, żeby we wszystkich trzech poziomych rzędach było ich
a) 4, b) 6?

129
Zabierz 16 zapałek tak,
żeby powstał 1 kwadrat
i 4 jednakowe sześciokąty.

LIV

Lepiej co umieć, niż wiele mieć.

130
12 zapałek ułóż tak, żeby powstały 3 jednakowe
czworokąty i 2 jednakowe trójkąty.

131
Przełóż 12 zapałek tak,
żeby powstało 20 jednakowych kwadratów,
tworzących foremną figurę.

132
Ułóż dowolną, niezbyt małą, liczbę zapałek w rzędzie i napisz ponad dziewięcioma następującymi
po sobie zapałkami cyfry od 1 do 9.

LV

Ty jedno wiesz, a ja drugie.

Poproś kolegę albo koleżankę, żeby wybrał sobie
w myślach jedną z tych 9 cyfr. Następnie sam wybierz w myślach dowolną, niezbyt małą liczbę
(np.23) i licz, zaczynając od 9, w prawo 10, 11, 12
itd. (gdy dojdziesz do końca rzędu licz dalej od
jego początku) aż do 23 (w tym przypadku do zapałki oznaczonej cyfrą 4). Teraz poproś koleżankę
czy kolegę, by rozpoczynając od wybranej przez
siebie cyfry liczyła w myślach w prawo dalej do
23, zaznaczając równocześnie, że dojdzie do zapałki oznaczonej cyfrą 4. Tak się też stanie.
Sztuczka jest prosta, ale niezbyt często powtarzana
wzbudza zdziwienie.

LVI

Ty mądry, ale i ja niegłupi.

133
Zabierz 4 zapałki tak,
żeby powstały 2 jednakowe sześciokąty.

134
Zabierz 6 zapałek tak, żeby pozostały 3 kwadraty
(trzy rozwiązania).

135
Figura ta, przypominająca
świątynię grecką, została
ułożona z 11 zapałek. Przełóż 4 zapałki tak, żeby powstało 11 kwadratów.

LVII

Jeśli nie tędy, tedy owędy.

136
Przełóż 14 zapałek tak, żeby powstało 14 jednakowych kwadratów.

137
12 zapałek ułóż tak jak na rysunku. Przełóż teraz 3 zapałki tak,
żeby w każdym poziomym i pionowym rzędzie były 4 zapałki
(sześć rozwiązań).

LVIII

Co prędko się rozświeci, prędko gaśnie,

138
W „ogrodzie” tym, wytyczonym za pomocą 16 zapałek, znajduje się „dom”
– mały kwadrat wewnątrz
„ogrodzenia”. Jak podzielić za pomocą zapałek pozostałą część ogrodu pomiędzy 5 dziedziców, żeby
każdy z nich otrzymał tyle samo i przypadająca mu
część miała taki sam kształt.

139
Zabierz 16 zapałek
tak, żeby powstało 5
kwadratów, tworzących foremną figurę

LIX

Nie sromota co umieć.

140
Jak z 3 zapałek, nie łamiąc ich ani nie dzieląc,
można otrzymać 6?

141
Zabierz 16 zapałek w taki sposób,
żeby pozostało 12
jednakowych kwadratów.

142
6 zapałek ułóż tak, żeby powstały 4 jednakowe
trójkąty.

LX

Gdzie ogień gore, nie dziw, że iskra wyskoczy.

143
Przełóż 12 zapałek i dołóż
8 tak, żeby powstało 25
jednakowych kwadratów,
tworzących foremną, symetryczną figurę.

144
Ułóż z zapałek 5 pomieszczeń. Rozmieść w nich
różniące się od siebie przedmioty (jak na rysunku).
Następnie przenieść je tak, by przedmioty z pomieszczeń 1 i 2 znalazły się w pomieszczeniach 4 i 5,
i na odwrót. Przenosząc je, nie wolno „się cofać”,
przedmioty trzeba przenosić do wolnych pomieszczeń, można „przeskakiwać” zajęte pomieszczenia,
ale tylko jedno. Rozpocznij od przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach 1, 2. Na wykonanie tego zadania potrzeba 8 ruchów.

LXI

Chytro, mądro, a nie z wielkim kosztem.

145
Przełóż 7 zapałek tak, żeby
powstały 4 kwadraty.

146
Przełóż 6 zapałek tak,
żeby z tych dwóch
„kieliszków” powstał
„dom”.

147
Zabierz 6 zapałek tak,
żeby powstały 3 kwadraty.

LXII

Dość rychło, jeśli dobrze.

148
Przełóż 20 zapałek tak, żeby powstało 5 kwadratów.

149
Zabierz 8 zapałek
tak, żeby powstały 4
jednakowe sześciokąty.

LXIII

Rozum ćwiczeniem się obostrza.

150
„Ogród” ten, wytyczony za pomocą 20
zapałek oraz w którym znajduje się pośrodku kwadratowa
sadzawka, podziel za
pomocą 18 zapałek
na 6 jednakowych
części o takim samym kształcie.

151
12 zapałek ułóż tak, żeby powstała figura o dwunastu kątach prostych.

152
Zabierz 7 zapałek
tak, żeby powstało
10 jednakowych, połączonych z sobą
kwadratów.

LXIV

Miło co umieć.

153
Zabierz 24 zapałki tak,
żeby powstało 17 jednakowych kwadratów,
tworzących foremną figurę.

154
36 zapałek ułóż tak jak na rysunku. Zabierz teraz 6 zapałek tak,
żeby w każdym pionowym i poziomym rzędzie było ich 6.

LXV

Długo myśl, a prędko czyń.

155
Zabierz 24 zapałki tak, żeby
powstało 5 kwadratów, tworzących foremną figurę.

156
3 podróżnych (3 zapałki) dociera z 3 przewodnikami
(3 zapałki bez główek) nad rzekę i chce się przeprawić na drugi jej brzeg. Jak muszą zorganizować
przeprawę, jeśli łódka, którą dysponują (np. pudełko
od zapałek), może unieść tylko dwie osoby, a podróżni, nie ufając do końca swym przewodnikom,
muszą zadbać, by na żadnym brzegu nigdy nie znalazło się więcej przewodników niż ich.
Wariant: Mąż i żona (2 zapałki) i ich 2 dzieci (2 połówki zapałek) przychodzą nad rzekę i chcą się
przeprawić na drugi brzeg. Łódka może unieść
tylko jedną osobę dorosłą albo dwoje dzieci. W jaki sposób cała rodzina może przeprawić się przez
rzekę?

LXVI

Z mądrymi człowiek mądry, z głupimi głupieje.

157
4 zapałki przełóż tak, żeby powstały 2 kwadraty.

158
W tej „wadze”, ułożonej z 9
zapałek, przełóż 5 zapałek tak,
żeby przybrała ona pozycję poziomą.

159
Ułóż 9 zapałek tak jak na rysunku,
a następnie z każdego rzędu zabierz
po 1 zapałce. Jak należy je teraz
ułożyć, żeby nadal w każdym rzędzie było ich 5?

LXVII

Racjami, nie rogami.

160
Zabierz 8 zapałek tak, żeby powstały 2 kwadraty
(trzy rozwiązania).

161
Jak ułożyć 12 zapałek w 6 rzędach, by w każdym
rzędzie były 4 zapałki?

162
Przełóż 16 zapałek
tak, żeby powstały 3
kwadraty.

LXVIII

Zaświeciło się i zgasło.

163
Zabierz 16 zapałek tak,
żeby powstało 9 jednakowych, połączonych z sobą
kwadratów.

164
8 zapałek ułóż tak, żeby powstał sześciokąt o wszystkich kątach prostych.

165
Zabierz 12 zapałek
tak, by powstało 13
jednakowych kwadratów.

LXIX

Głowy ludzkie rozumem, nie włosami stoją.

166
Czterech braci odziedziczyło po wujku ogród
(wytyczony za pomocą
16 zapałek), w którym
rośnie 12 drzew owocowych (oznaczonych
monetami albo guzikami) w miejscach jak na
rysunku. Jak za pomocą 12 zapałek podzielić ten „ogród” na 4 jednakowe części o takim samym kształcie, na których
ponadto „rosłaby” taka sama liczba „drzew”.

167
Zabierz 36 zapałek tak,
żeby powstały 2 kwadraty (trzy rozwiązania).

LXX

Gwałtem wziąć można, ale dać nie można.

168
Na stole kładziesz 5 zapałek, a do każdej ręki bierzesz po jednej zapałce. Następnie opowiadasz
następującą historyjkę. Na łące pod lasem pasie się
5 owieczek (5 zapałek leżących na stole). Pojawia
się 2 złodziei (pokazujesz 2 zapałki, które trzymasz
w rękach) i kradną owieczki, jedną po drugiej (bierzesz nr 1 lewą ręką, nr 5 – prawą, nr 2 – lewą, nr 4
– prawą, nr 3 – lewą). Wtem nadchodzi gospodarz
i złodzieje porzucają owieczki (1 z prawej reki, 1 –
z lewej, 1 z prawej, 1 z lewej, 1 z prawej).
Masz teraz 2 zapałki w lewej ręce, natomiast przyglądający się myślą, że masz po jednej w każdej
ręce. Gospodarz oddala się i złodzieje ponownie
kradną owieczki, jedną po drugiej (rozpoczynasz
lewą ręką) Teraz zjawiają się policjanci i złodzieje
uciekają porzucając owieczki w lesie. (Otwierasz
lewą rękę, w której znajduje się 5 zapałek – owieczek, następnie prawą, w której masz tylko 2 zapałki – złodziei).

LXXI

Insza mądry, insza mędrek.

169
Przełóż 6 zapałek tak, żeby powstały 4 jednakowe
kwadraty.

170
Zabierz 5 zapałek tak,
żeby pozostało 5 trójkątów.

171
Przełóż 3 zapałki tak, żeby z tego
„świecznika” powstał „kapelusz”.

LXXII

Dowcip ćwiczeniem ostruje.

172
Przełóż 14 zapałek tak,
żeby powstały 3 kwadraty.

173
9 całych zapałek ułóż tak, żeby powstało 5 kwadratów.

174
Przełóż 14 zapałek tak, żeby
powstało 9 jednakowych kwadratów tworzących symetryczną figurę.

LXXIII

Chytrze z chytrym.

175
12 zapałek ułóż tak jak na
rysunku. Na każdym boku
utworzonego przez nie kwadratu czy prostokąta znajdują się 4 zapałki. Przełóż teraz je tak, żeby na każdym
boku było ich 6.

176
Rozłóż 12 zapałek w jednym rzędzie. Zbierz je
teraz w 4 grupy liczące po 3 zapałki tak, że możesz
przełożyć tylko 8 zapałek, a przekładając je każdą
zapałką musisz przeskoczyć 3 zapałki.

177
Zabierz 8 zapałek tak, żeby
pozostały 4 jednakowe kwadraty (dwa rozwiązania).

LXXIV

Dobre nabycie trwałe.

178
36 zapałek ułóż tak jak na rysunku.
Następnie zabierz 8 zapałek tak,
żeby w każdym pionowym i poziomym rzędzie były 4 albo 6 zapałek.

179
Przełóż 26 zapałek tak,
żeby pozostało 15 jednakowych kwadratów
tworzących symetryczną figurę.

LXXV

Po ogniu i popiół pozbieraj.

180
Za pomocą zapałek ułóż 7 „pomieszczeń”, rozmieść w nich różniące się od siebie przedmioty tak
jak na rysunku, a następnie przenieść przedmioty
z pomieszczeń 1, 2 i 3 do pomieszczeń 5, 6 i 7,
a przedmioty z 5, 6 i 7 do 1, 2 i 3. Przenosząc je,
nie wolno żadnego przedmiotu przesunąć na poprzednie miejsce, można przenieść go tylko do wolnego pomieszczenia, natomiast wolno przeskoczyć
pomieszczenie już zajęte, ale nigdy dwa. Rozpocznij
przenoszenie od któregoś z przedmiotów w pomieszczeniach 1, 2 i 3, Na wykonanie tego zadania potrzeba 15 ruchów.

LXXVI

WYKAZ
łamigłówek o takim samym układzie
i podobnym stopniu trudności,
ale nieco innym zadaniu
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LXXXII

NA KONIEC
Oryginał, Streichholzspiele, jest treściowo znacznie bogatszy od tego wyboru jedynie typowo zapałczanych łamigłówek. Zawiera liczne sztuczki,
których tajemnica kryje się we właściwościach
samych zapałek. Ponadto podaje wiele propozycji
budowania przemyślnych konstrukcji, opartych na
znajomości zarówno właściwości samych zapałek,
jak i intuicyjnej wiedzy leżącej u podstaw sztuki
ciesielskiej – od najprostszych, tworzonych z kilku
zaledwie zapałek, po niezwykle skomplikowane,
przypominające przemyślne konstrukcje mostów.
Można w nim też znaleźć przykłady wznoszenia
przeróżnych budowli – od zwykłych domów po
przebogate w formie kościoły czy cerkwie, a także
konstruowania różnego rodzaju mechanizmów –
od dźwigów po mechanizmy mogące wprawiać w
ruch wielorakie zabawki (koguty, lalki, pajacyki)
oraz budowania, przy wykorzystaniu kartonu czy
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tektury, najrozmaitszych zabawek – od krzesełek
po wózki i taczki.
Wszyscy zainteresowani tym dodatkowym bogactwem, jakie Sophus Tromholt zamieścił w swej
książeczce, której piąte wydanie ukazało się już
w 1892 roku, a pierwsze w 1889, mogą sięgnąć po
oryginał, o którego faksymile też zadbał Wydawca.
Oryginał piątego wydania z 1892 roku nie zawiera rozwiązań, przynajmniej w tej wersji, którą
dysponuje Wydawca. Liczy stron 98 stron. Tekst
kończy się na stronie 96, strona 97 jest wakatem,
a na stronie 98 znajduje się rycina młyna i cerkwi
wykonanych z zapałek. Początkowo brak rozwiązań łamigłówek wydawał się pewnym mankamentem, ale z czasem okazał się wielką zaletą tej książeczki. Przy byle jakiej trudności, nie mówiąc już
o sytuacjach zdawałoby się kompletnie beznadziejnych, trudno byłoby się bowiem oprzeć pokusie sięgnięcia, bez zadawania sobie zbędnego trudu, po gotowe rozwiązania. W sytuacji ich braku,
ale pewności, że niewątpliwie są, faktycznie nagle
– czego nieraz doświadczył także Wydawca – rozbłyska światełko i wszystko staje się jasne, ba-
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nalnie proste – podobnie jak nagle, po pewnym,
choć niewielkim, wysiłku, jakim jest potarcie
główką zapałki o draskę, wybucha, jakby znikąd,
jasny płomień światła.
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Zbiór zgadywanek zapałczanych ułożony na
podstawie książeczki Streichholzspiele. Denksport
und Kurzweil wydanej po raz pierwszy w 1889 r.
Autor tej książeczki, Sophus Tromholt, która
w 1892 r. doczekała się już piątego wydania, zaznacza, że wiele zagadek wymyślił sam, a wielu
nauczył się od innych, co świadczy, że były powszechnie znane i służyły dobrej rozrywce.
Oryginał piątego wydania z 1892 roku nie zawiera rozwiązań, przynajmniej w tej wersji, którą
dysponuje Wydawca. Początkowo brak rozwiązań
wydawał się pewnym mankamentem, ale z czasem
okazał się wielką zaletą tej książeczki. Przy byle
jakiej trudności, nie mówiąc już o sytuacjach zdawałoby się kompletnie beznadziejnych, trudno
byłoby się bowiem oprzeć pokusie sięgnięcia po
gotowe rozwiązania. W sytuacji ich braku, ale
pewności, że niewątpliwie są, faktycznie nagle –
czego nieraz doświadczył także Wydawca – rozbłyska światełko i wszystko staje się jasne, banalnie proste, podobnie jak nagle po pewnym, choćby
niewielkim, wysiłku, jakim jest potarcie główką
zapałki o draskę, wybucha, jakby znikąd, jasny
płomień olśnienia.

