
Od dnia  12.11.15r. w Raciborzu nowy geocatch specjalnie dla Was! 

 Geocaching to idealna zabawa dla całych rodzin , grupki znajomych lub 

przyjaciół.  Grają w nią ludzie na całym świecie. Gra polega na odnalezieniu pudełka bądź małego pojemnika z kartą 

do wpisania swoich danych ( imienia,daty) lub podpowiedzi do znalezienia kolejnego pudełeczka. Do takiej zabawy 

potrzebny jest GPS/specjalna aplikacja na telefon, czas oraz chęci. Pojemnik może być  schowany w różnych 

miejscach (np. w ściółce, drzewie, a nawet w jakimś murze). Odnalezienie takiego geocacha daje ogromną 

satysfakcję.  

Nowy geocach został założony w ramach projektu szkolnego Oliwii Błaszczok, Anety Kilar oraz Agnieszki 

Stroka ( opiekun : D. Ciężkowska). Gra będzie wieloetapowa. Cach może być schowany w różnych miejscach (np. w 

ściółce, drzewie, a nawet w ścianie). Najpierw zadanie matematyczne do rozwiązania (podane poniżej). Rozwiąż go i 

wyślij odpowiedź na naszego maila (podany niżej). W ten sposób uzyskasz dane pierwszego pudełeczka. Będzie on  

zawierał kolejne zadanie matematyczne. Poprawny wynik pozwoli na 

odnalezienie kolejnego ( rownież z zadaniem matematycznym).UWAGA! 

Zadania są raczej na logikę, aby każdy z Was miał szasę je rozwiązać.  W 

sumie zadań  jest 4 (łącznie z tym podanym poniżej). Na koniec 

odnajdziesz skrzynkę. Będą w niej różne przedmioty. Możesz zmienić 

jeden z nich na jakiś inny o w miarę równej wartości (wybierasz jeden, 

który ci się podoba i go zabierasz, a w to miejsce dajesz inny, od siebie).  

Weź udział w zabawie, ale pamiętaj: 

1)zapisuj na specjalnie przgotowanej  kartce umieszczonej w skrzynce swoje  imie oraz datę odnalezienia cacha 

2)zachowaj szczególną  ostrożność; ludzie,kórzy zobaczą gdzie znajdują się geocach mogą go sobie przywłaszczyć lub 

go zniszczyć; 

3)odłóż cach na to samo miejsce, aby w zabawie mógł uczestniczyć ktoś jeszcze; 

4)jeśli posiadasz telefon z aparatem, sfotografuj i przyślij nam na maila efekty twoich/waszych poszukiwań. Najlepsze 

zdjęcia opublikujemy na stronie internetowej szkoły ZSO1 w Racibórz. 

5)zdjęcia przysyłaj do 23.11.15r,wtedy końcy się ta część nasego projektu. 

Nasz mail: oliwia.aneta.agnieszka.3@gmail.com 

PIERWSZE ZADANIE 

Na przerwie w czasie której zbito doniczkę z kwiatkiem, zostało w klasie trzech chłopców: Jurek, Leszek i Wojtek. Na 

pytanie, kto zbił doniczkę chłopcy udzieli następujące odpowiedzi: 

Jurek: Ja nie zbiłem doniczki. Wojtek ją zbił. 

Leszek: Wojtek nie zbił doniczki. Jurek ją zbił. 

Wojtek: Ja nie zbiłem doniczki. Leszek też jej nie zbił. 

Ustal, który z chłopców zbił doniczkę, wiedząc, że jeden z nich dwa razy skłamał, drugi raz skłamał i raz powiedział 

prawdę, a trzeci dwa razy powiedział prawdę. 

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!!! 
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