A Watched Pot Never Boils
GotujŜe się wreszcie!
1. Słońce znajduje się na prawo od
męŜczyzny w kotle.
2. Pod kotłem rozpalony jest ogień.
3. Widać co najwyŜej jedno ramię
męŜczyzny w kotle.
4. Na obrazku widać przynajmniej
dziewięć palców u rąk i/lub nóg.
5. Od słońca odchodzi co najmniej
sześć promieni.
6. Na obrazku nie widać Ŝadnych
uszu, nozdrzy czy brwi.
7. MęŜczyzna w kotle jest zwrócony
w lewą stronę.
8. Na obrazku znajdują się dwa
widelce i przynajmniej jeden z
nich ma dokładnie trzy ząbki.
9. Po obu stronach kotła stoi jedna
osoba.
10. Kocioł ma uchwyt.

Angel, Arows, & Abacus
Anioł, strzałki i liczydło
1. Widać obie stopy anioła.
2. Strzałka skierowana do góry jest
większa niŜ strzałka o kierunkach
w lewo i prawo.
3. W liczydle widać przynajmniej
sześć pręcików z koralikami.
4. Na obrazku widać chmurę.
5. W liczydle widać przynajmniej
osiem koralików.
6. Strzałka o kierunkach w lewo i
prawo jest nad liczydłem i pod
aktówką.
7. Anioł trzyma aktówkę.
8. Widać oba skrzydła anioła.
9. Anioł zwrócony jest w prawą
stronę obrazka.
10. Anioł ma aureolę i się uśmiecha.

An Earful
Reprymenda
1. MęŜczyzna trzyma w ręce
słuchawkę telefonu.
2. Nie widać nosa męŜczyzny.
3. Na telefonie widać tarczę do
wykręcania numeru.
4. Na obrazku widać przynajmniej
sześć kropli wody.
5. MęŜczyzna ma na nogach płetwy.
6. Stoliczek na obrazku ma cztery
nogi.
7. Przy szufladzie od stoliczka widać
uchwyt.
8. Na głowie męŜczyzny widać
włosy.
9. Nie widać oczu męŜczyzny.
10. Kropla wody jest bliŜej dolnego
brzegu obrazka niŜ dowolna część
telefonu.

Antics On A Summer’s Day
Wygłupy w słoneczny dzień
1. Czubek głowy męŜczyzny jest
bliŜej górnego brzegu obrazka niŜ
słońca.
2. Ptak ma dwie nogi.
3. Na ziemi widać kamienie.
4. Dookoła ryby widać fale.
5. Największe oko ryby jest większe
niŜ poszczególne oczy ptaka czy
człowieka.
6. Zakręcona rączka laski jest po
lewej stronie męŜczyzny.
7. Na obrazku znajdują się dokładnie
trzy chmury.
8. Na rybie widać łuski.
9. Ptak przynosi rybie robaka.
10. MęŜczyzna na lasce ma wąsa.
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Arctic Adventure
Arktyczna przygoda
1. Niedźwiedź polarny znajduje się
na prawo od osób na obrazku.
2. Na ciele wieloryba widać
przynajmniej pięć plamek.
3. Na powierzchni wody widać fale.
4. Widać tułów wieloryba.
5. Przynajmniej jeden z ludzi ma na
głowie kaptur lub czapkę.
6. W paszczy wieloryba nie widać
zębów.
7. Jeden z ludzi trzyma wędkę.
8. Człowiek trzymający otwartą
paszczę wieloryba jest mniejszy,
niŜ inni ludzie na obrazku.
9. Na obrazku znajduje się dwoje
ludzi.
10. Końcówka wędki jest bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ dolna
część szczęk wieloryba.

Baker & Barker
Piekarz i szczekacz
1. Widać uszy kucharza.
2. Pies znajduje się na prawo od
kucharza.
3. Przynajmniej jedno z psich oczu
jest większe od któregokolwiek z
oczu kucharza.
4. Na stole lub obrusie są ślady
lukru.
5. Widać ogon psa i jego język.
6. Widać stopy lub buty kucharza.
7. Czubek psiej głowy znajduje się
bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
blat stołu.
8. Kucharz ma na głowie czapkę
kucharską.
9. Tort składa się przynajmniej z
dwóch pięter (warstw).
10. Kucharz trzyma w obu rękach
worki do wyciskania kremu lub
lukru.

Autumn Cheerleader
Jesienna cheerliderka
1. Piłka do futbolu amerykańskiego
znajduje się na lewo od
cheerliderki.
2. Na obrazku widać dokładnie
cztery liście.
3. Na piłce do futbolu
amerykańskiego widać co
najmniej sześć szwów.
4. KaŜda skarpetka cheerliderki ma
pasek.
5. Ponad głową cheerliderki znajduje
się dokładnie jeden liść.
6. Na spódniczce cheerliderki
znajdują się przynajmniej trzy
trójkąty.
7. Cheerliderka ma wstąŜkę we
włosach.
8. Na bluzce cheerliderki widnieją
duŜe litery „VH”.
9. Cheeerliderka nosi okulary.
10. Cheerliderka trzyma w obu
dłoniach pompony.
Balancing Act
Balans
1. Na obrazku widać co najmniej
dziesięć palców u stóp kurczaków.
2. MęŜczyzna stoi na pięciu
jabłkach.
3. Kurczak po lewej stronie jest
największy.
4. W trawie znajduje się co najmniej
jedno jabłko.
5. Nos męŜczyzny jest bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ
słońce.
6. Na obrazku znajdują się cztery
kurczaki.
7. Jeden z kurczaków ma na nodze
gips.
8. Na ubraniu męŜczyzny widać
dokładnie trzy guziki.
9. MęŜczyzna ma ubraną czapkę.
10. Dziób kurczaka po lewej stronie
jest bliŜej lewego brzegu obrazka,
niŜ słońce.
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Bar Tiddlywinks
Bar Pchełki
1. Na koszulce jednego z ludzi widać
przynajmniej cztery paski.
2. Dokładnie dwóch ludzi ma ubrane
kapelusze.
3. Na obrazku widać przynajmniej
troje uszu.
4. Na obrazku nie widać więcej niŜ
pięć rąk.
5. Dokładnie jeden człowiek nosi
okulary.
6. Od obiektu znajdującego się na
widelcu do kubka prowadzi
punktowana linia.
7. Przynajmniej jedna z postaci ma
ubrane szelki.
8. Dokładnie jedna osoba ma ubraną
muszkę.
9. Na obrazku widać dokładnie
cztery postaci.
10. Na barze znajduje się kubek i
widelec.

Beware Of Dog
Uwaga: zły pies!
1. MęŜczyzna niesie torbę.
2. Usta męŜczyzny znajdują się
bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
oczy psa.
3. Widać nos psa.
4. Na obrazku widać dokładnie troje
uszu.
5. Na lewo od męŜczyzny znajdują
się dwie koperty.
6. Na nogawce męŜczyzny widać
pionowy lampas.
7. MęŜczyzna nosi nakrycie głowy.
8. MęŜczyzna unosi jedną z nóg
powyŜej pasa.
9. Pies trzyma nogę męŜczyzny w
pysku.
10. Widać ogon psa.

Beast Among Stars
Stwór wśród gwiazd.
1. Stwór ma na ciele przynajmniej
siedem plamek.
2. Widać jedną brew stwora.
3. Na ogonie stwora widać co
najmniej trzy pasy.
4. Na końcu ogona stwora znajduje
się druga głowa.
5. Widać wszystkie cztery stopy
stwora.
6. Pod stopami stwora znajdują się
nie więcej niŜ cztery gwiazdy.
7. Na obrazku znajduje się
przynajmniej osiem gwiazd.
8. Gwiazda znajdująca się najbliŜej
lewego dolnego rogu obrazka jest
największa ze wszystkich gwiazd.
9. Większa głowa stwora zwrócona
jest w prawą stronę.
10. Przynajmniej jedna z gwiazd ma
więcej niŜ pięć ramion.

Blue Ribbon Cow
Krowa z Orderem Podwiązki
1. Krowa ma dwa rogi.
2. Widać wymiona krowy.
3. Przy butach farmera widać
sznurówki.
4. Usta farmera są otwarte, ale nie
widać w nich zębów.
5. Widać co najwyŜej jedno oko
farmera.
6. Farmer znajduje się z lewej strony
krowy.
7. Krowa ma zawieszony na szyi
dzwonek.
8. Na ciele krowy widać co najmniej
dwie plamy.
9. Na orderze widać napis „1st”.
10. Koszula farmera jest w kratę.
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Breakfast
Śniadanie
1. Nos męŜczyzny jest większy niŜ
dziób kurczaka.
2. Na głowie męŜczyzny stoi
kurczak.
3. U męŜczyzny widać tylko jedno
ucho.
4. Na naleśniku znajduje się masło.
5. Gazeta jest bliŜej górnego brzegu
obrazka, niŜ pudełko z płatkami.
6. MęŜczyzna ma wąsa.
7. MęŜczyzna trzyma gazetę.
8. Stos naleśników nie leŜy na
talerzu.
9. Nad filiŜanką z kawą unosi się
para.
10. Widać skrzydło kurczaka.

Candlelight Dinner & Dancing
Świece, obiad i taniec
1. Balerina stoi jedną nogą na
kawałku mięsa.
2. Na obrazku widać kości.
3. Od słońca odchodzi przynajmniej
sześć promyków.
4. Jedna ze stóp baleriny jest bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ
słońce.
5. Stopy baleriny są mniejsze niŜ
płomienie świec.
6. Od kawałka mięsa odchodzi
smuga ciepła.
7. Na głowie tancerki widać włosy.
8. Na obrazku widać trawę.
9. Nie widać źrenic baleriny.
10. Pod mięsem znajduje się
przynajmniej siedem świec.

Bumble Moo
Bzyk i krowa
1. Na obrazku widać krowie
wymiona.
2. Pszczoła znajduje sie bliŜej lewej
krawędzi obrazka niŜ chmurka.
3. Widać oba rogi i ogon krowy.
4. Pszczoła ma przynajmniej trzy
paski na ciele.
5. PoniŜej pszczoły znajdują się
przynajmniej trzy płatki śniegu.
6. Na obrazku są dwie narty.
7. Widać oba nozdrza krowy.
8. Widać nie więcej niŜ pięć odnóŜy
pszczoły.
9. Pszczoła ciągnie krowę w lewą
stronę obrazka.
10. Na obrazku widać co najmniej
dziesięć płatków śniegu.

Capitan’s Wife
śona kapitana
1. Na ubraniu kapitana znajduje się
przynajmniej sześć guzików.
2. Kobieta trzyma parasol
skierowany w dół.
3. Na obrazku widać cztery buty.
4. Na kapeluszu, który ma na głowie
kobieta, widać kotwicę.
5. Kapitan ma wąsy.
6. Kobieta ma brwi.
7. Kobieta ma ubraną sukienkę.
8. Na czapce kapitana jest pozioma
linia/pasek.
9. Kapitan stoi z lewej strony Ŝony.
10. Oczy kapitana są bliŜej górnego
brzegu obrazka niŜ oczy jego
Ŝony.
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Carefree
Beztroski
1. Na obrazku nie widać nosa, oczu,
uszu ani głowy.
2. Usta są uśmiechnięte, ale nie
otwarte.
3. Z kaŜdego słońca na obrazku
odchodzą przynajmniej cztery
promyki.
4. Słońce jest z lewej strony
piramidy.
5. Przynajmniej jedna z palm ma
przynajmniej cztery liście.
6. Okulary są szersze od czapki i
uśmiechu.
7. W prawym szkle okularów widać
przynajmniej jedną palmę.
8. Czapka ma śmigło z dokładnie
czterema łopatkami.
9. Na obrazku widać dwa słońca.
10. W lewym szkle okularów widać
dwie piramidy.

Chef Duo
Para kuchmistrzów
1. Zwierzę na talerzu ma ogon.
2. Obaj kucharze mają na głowach
czapki.
3. Kot ma wąsy.
4. Na obrazku widać dokładnie
osiem uszu.
5. U jednego z kucharzy widać
rzęsy.
6. Czapka kucharza po prawej
stronie jest bliŜej górnego brzegu
obrazka niŜ kucharza po lewej.
7. Kucharz po prawej stronie ma
więcej guzików niŜ ten po lewej.
8. Jedna ze stóp kucharza jest bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ głowa
kota.
9. Kucharz po lewej stronie trzyma
talerz, a na nim świnię (dzika).
10. Kucharz po prawej stronie ma
wąsy.

Cats & Mouse
Koty i mysz
1. U myszy widać dwoje uszu.
2. Mysz znajduje się bliŜej prawego,
dolnego rogu obrazka niŜ koty.
3. Kot znajdujący się najdalej od
prawego skraju obrazka ma na
ciele paski.
4. Dokładnie dwa koty mają głowy
po prawej stronie swoich ciał.
5. Kot znajdujący się najbliŜej dolnej
krawędzi obrazka ma największą
głowę.
6. KaŜdy z kotów ma dwoje uszu i
dwoje oczu.
7. Na obrazku widać przynajmniej
cztery wąsy.
8. Jeden z kotów ma na ciele co
najmniej sześć kropek/plamek.
9. Przynajmniej jeden kot ma
wysunięty język.
10. Na obrazku widać przynajmniej
osiem kocich łap.

Chess Or Cheese?
Szachy czy ser?
1. Ser ma przynamniej cztery dziury.
2. Chłopiec ma piegi na policzkach.
3. Co najmniej jeden z pionów/figur
szachowych nie znajduje się na
planszy.
4. Chmurka jest większa od głowy
chłopca.
5. Ser znajduje się bliŜej górnej
krawędzi obrazka niŜ głowa
chłopca.
6. Chłopiec ma włosy.
7. Przynajmniej jedna z figur
szachowych ma koronę.
8. Koszula chłopca posiada
przynajmniej jeden poziomy pas.
9. Na planszy widać co najmniej
szesnaście pól szachowych.
10. Na obrazku znajduje się dokładnie
pięć pionów i/lub figur
szachowych.
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Chicken Portrait
Portret kurczaka
1. Widać dziób i skrzydło kurczaka.
2. Kurczak na obrazie na sztaludze
nie ma głowy.
3. MęŜczyzna ma brodę.
4. Jeden z pędzli leŜy włosiem
skierowanym w lewą stronę.
5. Czubek sztalugi jest bliŜej górnej
krawędzi obrazka niŜ czubek
nakrycia głowy męŜczyzny.
6. MęŜczyzna trzyma jedną rękę w
kieszeni fartucha.
7. Kurczak stoi na stole na lewo od
męŜczyzny.
8. Sztaluga ma trzy nogi.
9. Fartuch męŜczyzny ma dokładnie
trzy guziki.
10. Nie widać źrenic w oczach
męŜczyzny.

Clock Hunting
Polowanie na zegara
1. Osoba najbardziej po prawej
trzyma w swojej prawej ręce
klepsydrę.
2. Osoba najbardziej po prawej ma
na spodniach przynajmniej pięć
pionowych pasów.
3. MęŜczyzna najbardziej po prawej
nosi krawat.
4. U Ŝadnej z osób na obrazku nie
widać ust.
5. Na zegarze nie widać Ŝadnych
cyfr.
6. Obie osoby na obrazku mają
włosy.
7. Tarcza zegara jest większa od
głów obu męŜczyzn.
8. Widać oba skrzydła zegarowej
kukułki.
9. MęŜczyzna najbardziej po lewej
ma co najmniej cztery guziki u
koszuli.
10. Na zegarze z kukułką widać obie
wskazówki: godzinową i
minutową.

Chicken Surprise
Jajko niespodzianka
1. Na obrazku widać trzy jajka.
2. Stopy największego kurczaka są
bliŜej dolnego brzegu obrazka niŜ
jajka.
3. U największego kurczaka widać
język.
4. Z jednego z jajek wychodzi Ŝaba.
5. Obok jajek widać kawałki
skorupek.
6. Widać przynajmniej trzy palce u
stóp Ŝaby.
7. Na obrazku widać dokładnie pięć
oczu.
8. Największy kurczak ma na głowie
hełm Wikinga.
9. Z prawego jajka wychodzi
kurczaczek.
10. U największego kurczaka widać
obie stopy.
Clown, Cow and Carrots
Klaun, krowa i marchewki
1. Klaun Ŝongluje przynajmniej
pięcioma kulkami, ale nie więcej
niŜ siedmioma.
2. Krowa ma na szyi zawieszony
dzwonek.
3. Krowa ma dwa rogi.
4. Klaun ma ubraną czapkę.
5. Po lewej stronie krowy znajdują
się dwie marchewki.
6. Końcówki marchwi są bliŜej
dolnego brzegu obrazka niŜ
kopyta krowy.
7. Krowa ma na ciele łaty.
8. Na prawo od krowy znajduje się
jedna marchew.
9. Klaun ma brwi.
10. Ubranie klauna jest w kratę.
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Computer Unfriendly
Nieprzyjazny dla komputera
1. Człowiek siedzi po lewej stronie
stołu.
2. Widać co najwyŜej dwie nogi
stołu.
3. Na ekranie komputera widać
dokładnie trzy wykrzykniki.
4. Człowiek siedzący na krześle ma
zgięte kolana.
5. Człowiek siedzący na krześle nie
ma nosa.
6. Krzesło nie ma czterech nóg.
7. Człowiek ma ubrany krawat z
przynajmniej trzema paskami.
8. Widać obie stopy człowieka.
9. Oczy człowieka oraz usta są w
monitorze komputera.
10. Człowiek ma wyciągnięty język.

Country Life
Wiejska sielanka
1. Widać wszystkie cztery nogi
krowy.
2. Z rury wydechowej traktora
wydobywają się spaliny.
3. Okno w młynie składa się
dokładnie z czterech części.
4. Ogon krowy znajduje się bliŜej
lewej krawędzi obrazka niŜ
kredka.
5. Widać co najwyŜej jedno oko
krowy.
6. Krowa ma na szyi dzwonek.
7. Wiatrak w młynie składa się z
czterech łopat.
8. Czubek kredki znajduje się bliŜej
prawego krowiego rogu niŜ
lewego.
9. Koło z prawej strony traktora ma
średnicę przynajmniej dwa razy
większą od koła z lewej strony.
10. Na ciele krowy widać co najmniej
cztery łaty.

Cool As A Cucumber
Ekstra jak ogórek
1. Ogórek nie ma uszu i nosa.
2. Ogórek ma ubrane okulary
przeciwsłoneczne.
3. Na ogórku widać co najmniej pięć
linii.
4. Ogórek się uśmiecha.
5. U ogórka widać brwi.
6. Napój znajduje się na lewo od
stóp ogórka i na prawo od jego
ust.
7. Widać tylko jedną z dłoni ogórka.
8. Przynajmniej u jednej ze stóp
ogórka widać palce.
9. W napoju jest parasolka.
10. Ogórek ma ubraną czapkę lub
daszek przeciwsłoneczny.

Cow On Vacation
Krowa na wakacjach
1. Jedna z krów trzyma ksiąŜkę.
2. Widać ogony obu krów.
3. Jedna z krów ma ubrane okulary
przeciwsłoneczne.
4. U jeden z krów widać zęby.
5. Jedna z krów ma ubrany strój
kąpielowy w grochy.
6. Stojąca krowa ma przez ramię
przerzucony ręcznik.
7. Krowa znajdująca się bliŜej
lewego brzegu obrazka ma
ubraną muszkę.
8. W jednej ze szklanek z drinkiem
znajduje się parasolka.
9. Obie krowy mają na głowie rogi.
10. Krowa na leŜaku ma ubrane bikini
w kropki.
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Cow Party
Krowia imprezka
1. Widać blat stołu ale nie widać jego
nóg.
2. Na Ŝadnej z urodzinowych
czapeczek nie widać więcej niŜ
trzy paski wzoru.
3. Na obrazku widać karton mleka z
napisem „MILK”.
4. Nie widać Ŝadnego z poniŜszych
elementów: rogów, zadnich nóg,
ogonów.
5. Obie krowy przy stole trzymają
szklanki.
6. Na kartonie znajduje się
wizerunek krowiego łba.
7. Na obrazku widać co najmniej
dwie pary otwartych oczu.
8. U przynajmniej dwóch krów widać
oba nozdrza.
9. Na talerzach znajduje się w sumie
co najmniej sześć kawałków sera.
10. Jedna z krów ma na łbie
szpiczastą czapeczkę w plamki.

Cupcakes & Snakes
Babeczki i węŜe
1. Na obrazku znajduje się przynajmniej
osiem oczu.
2. Na kaŜdej babeczce znajdują się
przynajmniej trzy kawałki posypki.
3. U nie więcej niŜ pięciu węŜy widać
języki.
4. Na prawo od świecy znajduje się
dokładnie jedna babeczka.
5. Podstawka pod świecą ma uchwyt z
prawej strony.
6. Widać nos osoby na obrazku.
7. Płomień świecy znajduje się bliŜej
dolnej krawędzi obrazka niŜ palce
osoby.
8. Na obrazku znajdują się dokładnie
dwie babeczki.
9. Babeczka najbardziej na lewo jest
największa.
10. U osoby z węŜami zamiast włosów
widać co najmniej osiem palców.

Crowd Of Cookies
Zgraja Ciastkoludków
1. Na co najmniej dwóch
Ciastkoludkach nie ma guzików.
2. Na jednym Ciastkoludku znajdują
się dokładnie trzy guziki.
3. U kaŜdego Ciastkoludka widać
dwie nogi i dwie ręce.
4. Dokładnie trzy Ciastkoludki mają
„ubrane” sukienki lub spódnice.
5. U trzech Ciastkoludków widać
krawat, muszkę lub kołnierzyk.
6. Dokładnie dwa Ciastkoludki są
bliŜej górnej części obrazka niŜ
słój z ciastkami.
7. Słój z ciastkami jest większy od
przynajmniej jednego
Ciastkoludka.
8. Na słoju z ciastkami widać literę
„K”.
9. Przynajmniej jeden z
Ciastkoludków nie uśmiecha się.
10. Ciastkoludek, który znajduje się
najbliŜej dolnego brzegu obrazka
jest mniejszy od pozostałych.
Dairy Products
Produkty mleczne
1. Wszystkie produkty uśmiechają się.
2. Przynajmniej na jednym produkcie
widać brwi.
3. Na pudełku na lody widać napis
“ICE”.
4. Karton na mleko ma ubrane okulary
przeciwsłoneczne.
5. Na obrazku widać nie więcej niŜ pięć
rąk.
6. Kostka masła znajduje się pomiędzy
kartonem mleka a pudełkiem na lody.
7. Na obrazku widać przynajmniej sześć
stóp.
8. Na kartonie z mlekiem widać krowę.
9. Przynajmniej część napisu “MILK”
widoczna jest na kartonie z mlekiem.
10. Produkt znajdujący się najbliŜej
lewego brzegu obrazka to roŜek
lodowy.
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Death Valley Penguin
Pingwin w Dolinie Śmierci
1. Pingwin trzyma laskę.
2. Kapelusz na kaktusie znajduje się
bliŜej górnego brzegu obrazka niŜ
kapelusz na głowie pingwina.
3. Laska (pingwina) znajduje się
bliŜej lewego brzegu obrazka niŜ
słońce.
4. Na ziemi leŜą przynajmniej trzy
kamienie.
5. Kaktus znajduje się na prawo od
słońca i pingwina.
6. U pingwina widać oczy i dziób.
7. Na jednym z odgałęzień kaktusa
wisi kapelusz.
8. Na kaktusie widać przynajmniej
dwanaście kolców.
9. Pingwin ma ubraną muszkę.
10. Pingwin ma ubrany kapelusz.

Dinosaur, Duck, & Dentures
Dinozaur, kaczka i sztuczna szczęka
1. Widać język dinozaura.
2. Widać dwie przednie łapy
dinozaura.
3. Nie widać ogona kaczki.
4. Sztuczna szczęka znajduje się w
szklance.
5. Stopy dinozaura są większe od
stóp kaczki.
6. Przynajmniej jedna szczoteczka
do zębów jest zwrócona włosiem
w prawą stronę.
7. Czubek głowy kaczki znajduje się
poniŜej czubka ogona dinozaura.
8. Na obrazku znajdują się dwie
szczoteczki do zębów.
9. Dinozaur ma otwarty pysk, w
którym widać przynajmniej pięć
zębów.
10. W sztucznej szczęce widać
przynajmniej osiem zębów.

Desert Geometry
Pustynna geometria
1. Jeden z kaktusów znajduje się po
prawej stronie trójkąta.
2. Kółko znajdujące się najbliŜej
prawej krawędzi obrazka jest
przedzielone na pół poziomą linią.
3. Na prawo i powyŜej wielbłąda
znajduje się uśmiechnięte słońce.
4. Trójkąt jest większy od słońca.
5. Jeden z kaktusów ma
przynajmniej cztery odgałęzienia.
6. Widać wszystkie cztery nogi
wielbłąda.
7. Jedno z kółek jest pozbawione
swojej prawej dolnej ćwiartki.
8. Wielbłąd jest zwrócony w lewą
stronę.
9. Jedno z kółek po lewej stronie
prostokąta zawiera w sobie
przynajmniej cztery gwiazdki.
10. Wewnątrz prostokąta znajduje się
wielbłąd z dokładnie dwoma
garbami.
11.
Dog’s Best Friend
Najlepszy przyjaciel psa
1. Czubek głowy człowieka znajduje
się niŜej niŜ psi nos.
2. Pies ma na szyi obroŜę.
3. Widać oboje uszu psa.
4. Widać tylko jedno oko psa.
5. Na gazecie widać tekst, ilustracje
lub inne grafiki.
6. NajbliŜej górnej krawędzi obrazka
znajduje się lampa.
7. Widać obie tylne łapy psa.
8. Pies siedzi w fotelu, który obity
jest materiałem w kratę.
9. Osoba na obrazku trzyma smycz
w zębach.
10. Na obrazku widać przynajmniej
jedną z następujących rzeczy: but,
kieszeń, golf swetra.
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Driver’s Test
Test na prawo jazdy
1. Znak stopu jest ośmiobokiem.
2. Na jednym ze znaków widnieje
odwrócony do góry nogami napis
„TWO”.
3. Na obrazku znajduje się strzałka
skierowana pionowo w dół.
4. Wszystkie słowa na obrazku są
napisane drukowanymi literami.
5. Słowo „RIGHT” znajduje się bliŜej
dolnej krawędzi obrazka niŜ słowo
„GIVE”.
6. Na obrazku znajdują sie dokładnie
trzy strzałki.
7. Górna krawędź znaku stopu jest
wyŜej niŜ dolna krawędź znaku z
liczbą „60”.
8. Trójkątny znak jest zwrócony
podstawą ku górze.
9. Znak połoŜony najbliŜej lewego
górnego rogu obrazka jest
najmniejszy.
10. Na obrazku znajduje sie dokładnie
pięć znaków.
11.
Elefax
Słoniofaks
1. Na pojemniku z masłem
orzechowym widoczne jest słowo
“butter’.
2. U kaŜdej z dłoni człowieczka
widać przynajmniej trzy palce.
3. Na głowie człowieczka widać
włosy.
4. Na faksie widać przynajmniej pięć
przycisków.
5. Przynajmniej jedna noga słonia
widoczna jest na papierze
wychodzącym z faksu.
6. Końcówka trąby słonia jest
wewnątrz faksu i jest niewidoczna.
7. Ogon słonia jest widoczny.
8. U człowieczka widać nos.
9. Orzeszki na obrazku są większe
niŜ stopy człowieczka.
10. Słoń ma dokładnie dwa kły.

Dropping In For Lunch
MoŜe wpadnę na obiad?
1. W kubku znajduje się słomka.
2. Na kubku znajdującym się obok
aligatora widać paski.
3. Od słońca odchodzi przynajmniej
sześć promyków.
4. Widać zęby aligatora.
5. Dziób ptaka są otwarte.
6. Słońce jest z prawej strony ptaka.
7. Ptak trzyma dokładnie dwa
balony.
8. Dookoła głowy ptaka widać łzy.
9. Aligator leŜy na kocu.
10. Aligator ma ubrane okulary
przeciwsłoneczne.

Elemental Analysis
Analiza pierwiastkowa
1. Kwadrat ze skrótem „Au” zawiera
takŜe liczbę „197”.
2. Słowo „GOLD” jest napisane
drukowanymi literami.
3. Litera „B” w skrócie „Be” jest
przynajmniej dwa razy większa od
litery „B” w słowie „BERYLLIUM”.
4. Litera „a” w skrócie „Na” jest mała.
5. Cyfra „9” znajduje się bliŜej prawej
krawędzi obrazka niŜ cyfra „4”.
6. Na obrazku występują przynajmniej
dwie litery „y”.
7. Słowo „DYSPROSIUM” jest
poprawnie przeliterowane.
8. Kwadrat najbliŜszy lewemu dolnemu
rogowi obrazka zawiera skrót „Au”.
9. Na obrazku znajdują się dokładnie
cztery kwadraty ułoŜone w dwóch
kolumnach i dwóch rzędach.
10. Słowo „SODIUM” jest napisane
dokładnie pod skrótem „Na”.
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Elephant Tracks
Słoniowe tory
1. W pysku słonia widać
przynajmniej trzy zęby.
2. Przynajmniej u jednej nogi od
słonia widać palce czy teŜ pazury.
3. Pod torami widać przynajmniej
sześć podkładów kolejowych.
4. Słoń ma dłuŜsze nogi niŜ trąbę.
5. Koniec trąby słonia jest bliŜej
pociągu niŜ tułów słonia.
6. Widać wszystkie cztery nogi
słonia.
7. Nad pociągiem, ale pod brzuchem
słonia unosi się dym.
8. Trąba słonia znajduje się po lewej
stronie jego tułowia.
9. Słoń nie ma kłów (ciosów).
10. Pociąg nie ma więcej niŜ dwu
wagonów.

Fishing In The Dark
Wędkowanie w ciemnościach
1. Astronauta uśmiecha się.
2. Do hełmu astronauty
przytwierdzona jest rurka lub
węŜyk.
3. Ryba ma płetwę na grzbiecie.
4. Astronauta trzyma wędkę.
5. Widać nos astronauty.
6. Usta ryby są większe od ust
astronauty.
7. Ryba ma brwi.
8. Na obrazku znajduje się nie
więcej niŜ dziewięć gwiazd.
9. Ogon ryby znajduje się na prawo
od stóp astronauty i na lewo od
haczyka wędki.
10. Przynajmniej dwie gwiazdy
znajdują się bliŜej dolnej krawędzi
obrazka niŜ oczy ryby.

Eye-Scream Cone
Strach ma wielkie... gały
1. Nie wliczając gałki ocznej lody
składają się z trzech gałek.
2. Na gałce ocznej widać Ŝyłki.
3. Na obrazku widać przynajmniej
dwie krople.
4. Na szczytowej gałce lodów widać
przynajmniej siedem wiórków
posypki.
5. ŁodyŜka wisieńki znajduje się
bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
głowa kobiety.
6. Na szczytowej gałce lodów
znajduje się wisieńka.
7. Usta kobiety są otwarte.
8. Głowa kobiety jest większa od
gałki ocznej będącej częścią
lodów.
9. Na prawo od lodów widać kobietę.
10. Kobieta ma na ręku bransoletkę.

Fishing In The Park
Wędkowanie w parku
1. Kapelusz męŜczyzny całkowicie
zawiera się w obrębie chmury.
2. Widać ogon ryby.
3. Czubek wędziska znajduje się
bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
czubek nosa męŜczyzny.
4. śyłka wędki rozciąga się od
czubka wędziska do spławika
unoszącego się na wodzie.
5. Podręczne pudełko leŜące obok
męŜczyzny jest w paski lub w
kratkę.
6. Widać obie stopy męŜczyzny.
7. Na koszuli, którą męŜczyzna ma
na sobie widać przynajmniej trzy
pionowe pasy.
8. Ryba ma otwarty pysk.
9. Na obrazku widać trawę lub inną
roślinność.
10. MęŜczyzna ma na sobie spodenki.
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Flat Tire
Złapać gumę
1. Widać kołnierzyk w koszulce
męŜczyzny.
2. Plecak jest bliŜej górnego brzegu
obrazka niŜ głowa męŜczyzny.
3. Na spodniach męŜczyzny widać
pionowy pas/lampas.
4. Koła w rowerze nie mają szprych.
5. Widać łańcuch w rowerze.
6. Widać ucho męŜczyzny.
7. Widać przynajmniej jeden pedał w
rowerze.
8. Na obrazku nie widać więcej niŜ
jednego ucha.
9. Nos męŜczyzny jest większy niŜ
jego język.
10. Plecak męŜczyzny jest większy
niŜ jego głowa.

Four Heads
Cztery głowy
1. Jedna z głów wystawia język.
2. Na jednej z głów widać co
najmniej sześć włosów.
3. Dokładnie jedna głowa ma brwi.
4. Głowa nosząca kapelusz nie
uśmiecha się.
5. Przynajmniej dwie głowy
uśmiechają się.
6. Na obrazku znajduje się nie
więcej niŜ sześć otwartych oczu.
7. Głowa najbliŜsza prawego
dolnego rogu obrazka jako jedyna
ma nos.
8. Jedna z głów nosi okulary.
9. Tylko jedna głowa ma uszy.
10. Głowa najbliŜsza lewego górnego
rogu ma wąsy.

Food Chain
Łańcuch pokarmowy
1. Widać dokładnie jedno rybie oko.
2. MęŜczyzna nie ma włosów.
3. Czubek rybiego łba znajduje się
bliŜej powierzchnii wody niŜ
którakolwiek z traw morskich.
4. Słońce znajduje się na lewo od
męŜczyzny w łodzi.
5. Ryba znajduje się po lewej stronie
stołu.
6. Widelec trzymany przez rybę ma
dokładnie trzy ząbki.
7. Na haczyku przymocowanym do
linki przymocowanej do wędziska
znajduje się robak.
8. Widać po dwie nogi krzesła i stołu.
9. MęŜczyzna w łodzi jest zwrócony
twarzą w prawą stronę.
10. Widać co najmniej pięć łusek na
ciele ryby.
Four Maids
Cztery pokojówki
1. Wszystkie pokojówki mają ubrane
fartuchy, które zawiązane są z tyłu
na kokardę.
2. Wszystkie pokojówki mają włosy,
które nie sięgają do ramion.
3. Na sukienkach pokojówek widać
sumie przynajmniej osiem
pionowych pasków.
4. Jedna z pokojówek nosi okulary.
5. Dokładnie jedna z pokojówek
niesie ciasto.
6. Przynajmniej dwie pokojówki
uśmiechają się.
7. KaŜda z pokojówek coś niesie.
8. Na obrazku widać dokładnie
osiem stóp.
9. Para wydobywająca się z dzbanka
unosi się nad głowami
przynajmniej trzech pokojówek.
10. Wszystkie pokojówki zwrócone są
w lewą stronę obrazka.
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Freak On The Wheel
Wariat na siodełku
1. Dokładnie u jednej dłoni
męŜczyzny widać palce.
2. MęŜczyzna nosi szelki.
3. Koło monocykla ma przynajmniej
trzy szprychy.
4. Koniec róŜdŜki znajduje się bliŜej
czubka nosa męŜczyzny niŜ
którekolwiek z jego oczu.
5. W ustach męŜczyzny widać zęby.
6. Widać brwi męŜczyzny.
7. Nos męŜczyzny jest większy niŜ
jego stopy.
8. Na krawacie męŜczyzny znajdują
się co najmniej cztery plamki,
kropki lub kratki.
9. Na jednej ze stóp męŜczyzna
balansuje trzema piłkami
ustawionymi jedna na drugiej.
10. Lalka ma wystawiony język.

Golfing Accident
Wypadek na polu golfowym
1. Kwiatek ma dokładnie dwa listki.
2. Dokładnie jeden gracz w golfa ma
okulary.
3. Koniec jednego z kijów golfowych
jest bliŜej prawego brzegu
obrazka niŜ kwiatek.
4. Obaj gracze mają na głowie
czapki lub daszki
przeciwsłoneczne.
5. Na obrazku widać cztery buty.
6. Na ziemi widać trawę.
7. Na lewo od gracza znajdującego
się po lewej stronie znajduje się
piłka golfowa.
8. Gracz po prawej stronie dostał w
twarz kijem golfowym trzymanym
przez drugiego gracza.
9. Po prawej stronie graczy znajduje
się kwiatek z przynajmniej
pięcioma płatkami.
10. Obaj golfiarze mają ubrane szorty.

Girl With Melting Cone
Dziewczynka z cieknącym lodem
1. Nie widać brwi, rzęs, nozdrzy ani
uszu dziewczynki.
2. Widać tylko jedno oko
dziewczynki.
3. Dziewczynka ma kokardkę we
włosach.
4. Z loda kapią co najmniej trzy
krople.
5. Na obrazku widać przynajmniej
pięć palców.
6. Na obrazku widać kwiatki, trawę
lub inne roślinki.
7. Na sukience dziewczynki widać co
najmniej sześć elementów wzoru,
np. plamek, kropek itp.
8. Na lodzie widać co najmniej cztery
wiórki posypki.
9. Słońce jest mniejsze niŜ głowa
dziewczynki.
10. Dziewczynka nosi skarpetki.
Happy Houses
Szczęśliwe domki
1. Na obrazku widać przynajmniej
dwie klamki u drzwi.
2. śaden z dachów nie ma ostrego
zakończenia.
3. Jeden z domów ma na drzwiach
wejściowych gwiazdę.
4. Jeden z domów ma dwa kominy.
5. Na domku znajdującym się
najbliŜej lewego dolnego rogu
obrazka, znajduje się serce.
6. Na obrazku widać co najmniej
pięć okien.
7. Na jednym z dachów widać
przynajmniej trzy okrągłe plamy.
8. Z dokładnie czterech kominów
wydobywa się dym.
9. Na obrazku widać dokładnie
cztery domy.
10. Na obrazku widać kwiaty i/lub
drzewa.
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Hat Man
Człowiek kapelusz
1. Nie widać nosa męŜczyzny.
2. Na marynarce męŜczyzny widać
dokładnie dwie kieszenie.
3. MęŜczyzna się uśmiecha.
4. Wierzch pieńka jest niŜej niŜ dolny
guzik marynarki męŜczyzny.
5. Listek znajduje się bliŜej dolnej
krawędzi obrazka niŜ kapelusze
na stopach męŜczyzny.
6. Na wierzchniej części pieńka
widoczne są słoje drzewa.
7. Na marynarce są dokładnie trzy
guziki.
8. Czubki kapeluszy, które
męŜczyzna ma na dłoniach
znajdują się wyŜej niŜ czubek
kapelusza na jego głowie.
9. Na obrazku znajduje się dokładnie
pięć kapeluszy.
10. MęŜczyzna nosi muszkę.
Hi Earth
Witaj Ziemio
1. Przynajmniej cztery gwiazdy
znajdują się bliŜej górnej krawędzi
obrazka niŜ oczy kosmity.
2. Widać pępek kosmity.
3. Gwiazda najbliŜsza głowy kosmity
jest mniejsza od gwiazdy
najbliŜszej księŜycowi.
4. Na kaŜdej dłoni kosmity widać
przynajmniej cztery palce.
5. Na obrazku znajduje się
nieparzysta liczba gwiazd.
6. Statek kosmity ma antenę, która
jest dłuŜsza od któregokolwiek z
ramion kosmity.
7. Jedna z rąk kosmity znajduje się
bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
czubek jego głowy.
8. Na głowie kosmity widać
pojedyncze włosy.
9. Widać język kosmity.
10. Z boku statku znajdują się co
najmniej trzy otwory lub okrągłe
okienka.

Here We Go!
Komu w drogę temu czas!
1. Królik znajduje się na prawo od
przednich kół samochodu i na
lewo od tylnych.
2. W samochodzie znajduje się co
najmniej czworo ludzi.
3. Dokładnie jeden z pasaŜerów ma
piegi.
4. Na obrazku znajduje się nakrycie
głowy.
5. Nie widać uszu kierowcy.
6. Uszy psa są większe od uszu
królika.
7. Kierowca nosi okulary
przeciwsłoneczne.
8. Widać przedni zderzak
samochodu.
9. Psu zwisa język z pyska.
10. Widać dokładnie dwie klamki w
drzwiach samochodu.

Hockey Knight
Hokejowy rycerz
1. Na koszulce rycerza jest
przynajmniej jedna pozioma linia.
2. PoniŜej smoka i na prawo od
rycerza znajduje się krąŜek
hokejowy.
3. Ze smoczego nosa wydobywa się
dym.
4. Smok nie ma skrzydeł.
5. U smoka widać dwoje oczu, uszu i
nozdrzy.
6. U smoka widać w sumie co
najmniej sześć palców (u rąk i
nóg).
7. Przy łyŜwach od rycerza widać
ostrogi.
8. Na ubraniu od smoka widać
przynajmniej trzy uśmiechnięte
twarze.
9. Nie widać oczu, uszu, nosa oraz
ust rycerza.
10. Rycerz trzyma kij hokejowy.
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Hocus Pocus
Hokus Pokus
1. Królik trzyma półmisek na prawo
od swojej głowy.
2. PoniŜej kapelusza widać
magiczną róŜdŜkę.
3. Z półmiska unoszą się
przynajmniej trzy smugi ciepła.
4. Widać oboje uszu królika.
5. Smugi ciepła z półmiska unoszą
się wyŜej niŜ uszy królika.
6. Powierzchnia, na której leŜy
kapelusz ma wzór w szachownicę.
7. Królik się uśmiecha.
8. Nie widać tylnych łap ani ogona
królika.
9. Królik ma zamknięte oczy.
10. Królik jest zwrócony w prawą
stronę.

Hot Air Balloon
Balon na gorące powietrze
1. Na ludzkich twarzach widać
przynajmniej dwa nosy.
2. W koszu pod balonem znajduje
się trzech ludzi.
3. Z prawej strony balona znajduje
się latawiec.
4. Na ogonie latawca widać co
najmniej trzy kokardki.
5. Dziób ptaka znajduje się bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ oczy
ludzi.
6. Koniec ogona latawca jest bliŜej
dolnego brzegu obrazka niŜ dno
kosza.
7. Na obrazku widać brwi.
8. Przynajmniej trzy liny łączą balon
z koszem.
9. Na balonie widać dokładnie trzy
koła/plamy.
10. Ptak znajduje się z lewej strony
balona.

Home Sweet Apple
Nie ma jak w jabłku
1. Liść na ogonku jabłka po lewej
jest większy od słońca.
2. Na obrazku znajdują się co
najwyŜej trzy krople.
3. Na obrazku widać trawę.
4. Na listkach widać ich unerwienie.
5. Robak znajduje się bliŜej lewego
jabłka.
6. Robak ma oczy.
7. KaŜde jabłko ma ogonek i
dokładnie jeden listek.
8. W kaŜdym jabłku jest dziurka.
9. Ze słońca odchodzi co najmniej
pięć promieni.
10. Na sznurze wiszą dokładnie cztery
sztuki odzieŜy.

Hot, Hot, Hot
Ale skwar!
1. Na obrazku widać co najmniej
cztery krople potu.
2. Na obrazku widać trawę.
3. Na obrazku widać przynajmniej
pięć nosów.
4. Wierzchołek drzewa znajduje się
bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
słońce lub jakikolwiek z jego
promieni.
5. Przynajmniej jeden z psów
wystawia język.
6. Słońce ma usta, ale się nie
uśmiecha.
7. Na obrazku jest dokładnie dwoje
ludzi.
8. U przynajmniej jednej dłoni widać
palce.
9. Słońce wypuszcza co najmniej
osiem promieni.
10. Na obrazku znajdują się dokładnie
cztery psy.
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House Thieves
KradzieŜ domu
1. Nie widać oczu złodziei.
2. Z fajki wydobywa się dym.
3. W domu widać przynajmniej pięć
okien.
4. Dziewczynka pali fajkę.
5. Ludzie, którzy niosą dom zwróceni
są w prawo.
6. Przynajmniej jeden z ludzi
niosących dom ma ubranie w
paski.
7. Dwóch ludzi niesie dom.
8. Dziewczynka ma na głowie
kokardkę/wstąŜkę.
9. Na ganek prowadzą schody.
10. Nie widać klamki u drzwi.

Ice Sculpture
Rzeźba lodowa
1. Nos męŜczyzny znajduje się bliŜej
górnej krawędzi obrazka niŜ
uchwyt łopaty.
2. MęŜczyzna ma wąsy.
3. Na ziemi leŜy śnieg.
4. MęŜczyzna ma nakrycie głowy i
rękawiczki.
5. Widać oboje oczu męŜczyzny.
6. Nie widać stóp męŜczyzny.
7. Na znaku widnieje napis
drukowanymi literami „BUS
STOP”
8. Ze znaku zwisają sople.
9. MęŜczyzna stoi po lewej stronie
znaku i łopaty.
10. Znak jest wyŜszy od męŜczyzny.

I Will Survive
Przetrwam!
1. Widać nos dziecka.
2. Przy odkurzaczu widać dokładnie
dwa kółka.
3. Widać język kobiety.
4. Na kablu telefonicznym widać co
najmniej cztery spirale lub pętle.
5. Głowa kobiety jest co najmniej
dwa razy większa od dziecka.
6. Kobieta trzyma zmiotkę do kurzu.
7. Na obrazku nie widać więcej niŜ
dwoje uszu.
8. U kobiety i dziecka widać zęby.
9. Na obrazku widać przynajmniej
jedną łzę.
10. Kobieta w jednej ręce trzyma
słuchawkę telefonu.

Jack-In-The-Box
Jak filip z … pudełka
1. Wyskakująca z pudełka laleczka
jest przymocowana do pudełka
spręŜyną.
2. Laleczka ma palce w obu
dłoniach.
3. Na lewo od pudełka leŜą co
najmniej trzy klocki.
4. Pomponik na czapeczce lalki jest
mniejszy od jej oczu.
5. Na klocku leŜącym najbardziej na
prawo widnieje cyfra "6".
6. Spirale w oczach lalki rozwijają się
w kierunku zgodnym ze
wskazówkami zegara.
7. Na koszulce lalki są dokładnie 4
guziki.
8. Na pudełku widnieje wykrzyknik.
9. Na obrazku znajduje się dokładnie
pięć klocków.
10. Na jednym z klocków widnieje
liczba „12”.
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Knitting Feline
Kocie robótki
1. Od robótki do motka ciągnie się
nić wełny.
2. U obu myszy widać ogony.
3. Na obrazku widać przynajmniej
jeden drut do robótek.
4. Na ziemi widać parę butów lub
kapci (nie na nogach).
5. Myszy znajdują się bliŜej lewego
brzegu obrazka niŜ motek wełny.
6. Fotel, na którym siedzi kot jest w
paski.
7. Widać co najwyŜej dwie nogi od
fotela.
8. Na obrazku jest kot i dwie myszy.
9. Kot ma ubrane okulary.
10. Motek wełny jest większy niŜ
głowy myszy.

Lobster At The Library
Homar w bibliotece
1. Usta dziecka są otwarte.
2. Dziecko stoi na stosie złoŜonym
co najmniej z trzech ksiąŜek.
3. Na biurku leŜy przynajmniej jedna
ksiąŜka.
4. Dziecko w jednej rączce trzyma
ksiąŜkę.
5. Homar posiada przynajmniej
sześć odnóŜy.
6. Homar posiada czułki.
7. Czubek głowy dziecka znajduje
się niŜej niŜ podbródek kobiety.
8. Homar znajduje się na lewo od
wszystkich ksiąŜek na obrazku.
9. Bibliotekarka nosi okulary.
10. Bibliotekarka nosi kolczyki.

Knitting Pastime
Hobby - robótki ręczne
1. Obrazek ryby (wieloryba) wraz z
ramką jest większy niŜ głowa
kobiety.
2. Widać wszystkie cztery nogi owcy.
3. W koszyku widać jakieś
przedmioty.
4. Od owcy do rzeczy, którą robi na
drutach kobieta ciągnie się nić lub
włókno.
5. Oczy ryby (wieloryba) znajdują się
po prawej stronie jej tułowia.
6. Nie widać ogona owcy.
7. Nie widać źrenic kobiety.
8. Po lewej stronie kobiety znajduje
się koszyk.
9. Na obrazku widać dwa druty do
robótek.
10. Kobieta siedzi na krześle.

Lolly Cat
Słodki kociak
1. Koniec kociego ogona znajduje
się wyŜej niŜ pasek jego szortów.
2. Kot nie ma jednego zęba.
3. Na lizaku widać spiralę
rozwijającą się w kierunku
zgodnym ze wskazówkami
zegara.
4. Widać pazury na kocich tylnych
łapach.
5. Na ciele kota widać przynajmniej
siedem pasów lub plam.
6. W pysku kota widać przynajmniej
sześć zębów.
7. Kot trzyma lizaka po swojej prawej
stronie (po lewej patrzącego).
8. Kot trzyma jedną z łap w kieszeni
szortów.
9. U kaŜdej z kocich stóp widać
dokładnie trzy palce.
10. Do czapki kota przymocowany jest
wiatraczkiem z dwóch łopatek.
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Love Is In The Air
Miłość wisi w powietrzu
1. Serce znajdujące się najbliŜej
nosa potwora jest większe niŜ
pozostałe serca.
2. Na kwiatku nie ma liści.
3. Jedno z serc jest większe niŜ
stopa potwora.
4. Widać zęby potwora.
5. Na plecach potwora widać
łuski/kolce.
6. Na ciele potwora widać
przynajmniej pięć plamek.
7. Kwiatek, który trzyma potwór ma
od czterech do siedmiu płatków.
8. Koniec ogona potwora znajduje
się powyŜej jego głowy.
9. Oczy potwora są na prawo od
jego nosa.
10. Na głowie potwora znajdują się
przynajmniej cztery włosy.

Mountain Hike
Górska wycieczka
1. W aucie widać co najmniej dwa
okna.
2. Górna część auta jest bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ
słońce.
3. Samochód zamiast kół ma balony,
a kaŜdy balon ma sznurek.
4. Na niebie znajduje się dokładnie
pięć chmurek.
5. Koło przy plecaku jest większe niŜ
słońce.
6. Na kurtce męŜczyzny widać
przynajmniej jedną kieszeń.
7. Przy plecaku męŜczyzny widać
jedno koło.
8. MęŜczyzna ma na głowie czapkę.
9. MęŜczyzna zwrócony jest w lewą
stronę.
10. Na obrazku widać co najmniej trzy
kamienie.

Mad Scientist
Szalony naukowiec
1. Co najmniej jedna z widocznych
na obrazku kolb znajduje się w
całości powyŜej głowy męŜczyzny.
2. Widać co najwyŜej jedno oko
naukowca.
3. Widać pojedyncze włosy na
głowie naukowca.
4. Przynajmniej dwie kolby
połączone są ze sobą węŜykiem
lub rurką.
5. Nos naukowca znajduje się na
lewo od jego ucha.
6. Naukowiec przelewa zawartość
próbówki do kolby.
7. Na obrazku widać przynajmniej
pięć kolb.
8. Z jednej kolby wydobywa sie dym.
9. Szalony naukowiec trzyma w
jednej dłoni długopis lub ołówek.
10. Na podłodze wokół biurka leŜą
przynajmniej trzy kartki papieru.
Mouse & Bird’s Day Out
Mysz i ptak na wycieczce
1. Ptak ma przynajmniej trzy pióra w
ogonie.
2. Na grzybku widać co najmniej trzy
plamki.
3. Mysz ma dwoje uszu.
4. Czubek dzioba ptaka znajduje się
bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
podstawa trzonu grzybka.
5. Nie widać ogona myszy.
6. Przynajmniej jedno ze zwierząt
(ptak lub mysz) uśmiecha się.
7. Mysz leci w grzybku.
8. Mysz nosi gogle.
9. Mysz ma dwa ząbki.
10. Ptak ma na nogach buty.
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On The Way Up
W drodze do góry
1. Na obrazku widać dokładnie troje
uszu.
2. Na obrazku znajdują się cztery
osoby i jeden ptak.
3. Grot strzały jest bliŜej lewego
brzegu obrazka niŜ dziób ptaka.
4. Przynajmniej na jednej kurtce
znajduje się kieszeń.
5. Jedna z postaci ma dokładnie
cztery guziki na kurtce.
6. MęŜczyzna, który jest najbliŜej
górnego brzegu obrazka ma
ubrany kapelusz.
7. Jeden z męŜczyzn ma muszkę.
8. Z trzech męŜczyzn zbudowane są
schody, największy z męŜczyzn
znajduje się z lewej strony.
9. Głowa ptaka znajduje się bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ
chmury.
10. Dziób ptaka znajduje się po lewej
stronie od jego ogona.

Painting The Eiffel Tower
Malując wieŜę Eiffla
1. Na malowanym obrazie znajdują
się dokładnie dwie chmury.
2. Z lewej strony wieŜy jest więcej
drzew niŜ z prawej.
3. U malarza widać dokładnie jedno
ucho.
4. Malarz ma ubraną czapkę.
5. Koszula malarza jest w prąŜki.
6. Malarz ma otwarte usta.
7. Malarz trzyma pędzel.
8. Sztaluga ma trzy nogi.
9. Na palecie znajdują się
przynajmniej cztery plamy z farby.
10. Malarz ma wąsy.

Out For A Stroll
Wyjście na spacer
1. Jajko jest na lewo od męŜczyzny.
2. MęŜczyzna ma ubraną muszkę.
3. W ubraniu męŜczyzny widać
kieszeń.
4. Część słońca zasłonięta jest
chmurą.
5. Jajko nie ma oczu, nosa, uszu ani
ust.
6. Teczka (walizka) ma nogi.
7. Na ubraniu męŜczyzny widać
dokładnie trzy guziki.
8. MęŜczyzna ma wąsa.
9. Jajko jest większe niŜ głowa
męŜczyzny.
10. Jajko ma przynajmniej dwa palce
u kaŜdej z nóg.

Party Ball & Clams
Imprezowa piłka i małŜe
1. W kaŜdej ze szklanek znajduje się
mała świeczka.
2. Imprezowa piłka ma nos.
3. W ustach piłki widać zęby.
4. Na obrazku widać przynajmniej
cztery małŜe.
5. Widać sznurek podtrzymujący
kapelusz na głowie piłki.
6. Na butach, które ma ubrane
imprezowa piłka widać sznurówki.
7. Piłka w kaŜdej dłoni ma dokładnie
cztery palce.
8. Największa małŜa znajduje się na
lewo od piłki.
9. Piłka ma ubrane okulary.
10. Z kapelusza zwisają trzy
frędzle/wstąŜki.
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Pasta Charmer
Zaklinacz makaronu
1. Na obrazku widać co najmniej
sześć okien.
2. PowyŜej widelca i na lewo od
męŜczyzny znajduje się misa z
makaronem.
3. Na obrazku znajdują się co
najmniej dwie wieŜe będące
częścią budynku.
4. MęŜczyzna trzyma jeden koniec
piszczałki w ustach.
5. Czubek nitki makaronu unoszącej
się z misy znajduje się niŜej niŜ
nos męŜczyzny.
6. MęŜczyzna nosi turban lub inne
nakrycie głowy.
7. Widelec jest skierowany widełkami
w lewą stronę.
8. Widać pępek męŜczyzny.
9. Dywanik ma przynajmniej osiem
frędzli u boków.
10. Na obrazku widać nie więcej niŜ
cztery palce u nóg.
PC User
UŜytkownik PC-ta
1. Widać klawiaturę komputera.
2. Widać przynajmniej cztery palce
demona.
3. Widać ogon demona.
4. U stopy (kopyta) demona widać
dwa palce.
5. Rogi demona są bliŜej górnego
brzegu obrazka niŜ komputer.
6. Monitor połączony jest z
komputerem przewodem.
7. Demon ma spiczaste uszy i nos.
8. Demon się uśmiecha.
9. Krzesło, na którym siedzi demon
nie ma dwóch ani czterech nóg.
10. Demon ma kozią bródkę.

Pasta To Go
Makaron na wynos
1. Na uniformie męŜczyzny widać co
najmniej cztery guziki.
2. Z naczynia z makaronem unoszą
się co najmniej cztery smugi
ciepła.
3. Butelka wina widniejąca na
tabliczce znajduje się bliŜej lewej
krawędzi obrazka niŜ telefon.
4. Widać dokładnie jedno ucho
męŜczyzny.
5. Na obrazku widnieje duŜa litera
„E”.
6. Pod literą „L” widać literę „V”.
7. Nie widać źrenic w oczach
męŜczyzny.
8. MęŜczyzna nosi muszkę.
9. Makaron styka się z telefonem w
punkcie znajdującym się powyŜej
miski i na prawo od niej.
10. Na kablu telefonicznym znajdują
się przynajmniej trzy pętelki.

Petsick
U weterynarza
1. Na obrazku widać przynajmniej
siedmioro oczu.
2. Co najmniej dwoje zwierząt ma wąsy.
3. Jedno ze zwierząt siedzi na wózku
inwalidzkim.
4. Jeden z psów trzyma kule
inwalidzkie.
5. Przynajmniej jedno zwierzę ma co
najmniej trzy plamki na swoim ciele.
6. śadne ze zwierząt nie stoi na
czterech łapach.
7. Ptak siedzi / stoi na czymś w rodzaju
słupka z poziomym drąŜkiem.
8. Zwierzę najbliŜej lewej krawędzi
obrazka ma na jednej nodze
opatrunek.
9. Na obrazku znajduje się dokładnie
sześć zwierząt.
10. W okrągłym akwarium jest rybka,
która w pyszczku trzyma termometr.
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Picture Of Suburbia
Obrazek z przedmieścia
1. Na niebie są dokładnie trzy
chmury.
2. Po prawej stronie drzwi widać
gałkę.
3. Oś jezdni składa się co najmniej z
sześciu odcinków.
4. Samochód jedzie ulicą w lewą
stronę.
5. Koła samochodu znajdują się na
lewo od drzwi wejściowych
budynku.
6. Z prawej stronie domu znajduje
się komin, z którego unosi sie
dym.
7. Na drzwiach garaŜowych widać
numer „939”.
8. Na drzwiach garaŜowych jest
dokładnie pięć okienek.
9. Przynajmniej w jednym z okien
widać zasłony.
10. Ściany domu są z cegły.
Rich Man
Bogacz
1. Na obrazku znajdują się dokładnie
trzy monety o wartości 1 centa.
2. W górnej lewej części obrazka
znajduje się moneta o wartości 25
centów.
3. Głowa męŜczyzna jest większa
niŜ jego tułów.
4. Na obrazku znajduje się co
najmniej siedem banknotów.
5. MęŜczyzna ma dwoje uszu.
6. Na obrazku widać dokładnie trzy
cyfry „5”.
7. MęŜczyzna trzyma pieniądze w
obu dłoniach.
8. Koszulka męŜczyzny ma
kołnierzyk.
9. MęŜczyzna ma ubrany kapelusz.
10. Nie widać ust męŜczyzny.

Pig Lady & Flower Girl
Świnkowa Pani i Kwiecista Dziewczyna

1. Z wazy do kubka (filiŜanki) spływa
woda.
2. Kobieta z lewej strony jest
najwyŜsza.
3. Kobieta i dziewczyna mają na
głowie włosy.
4. Kubek (filiŜanka) ma uchwyt.
5. Jedna z sukienek jest w pionowe
paski.
6. Na obrazku widać przynajmniej
dziesięć palców.
7. W wazie, którą trzyma dziewczyna
znajdują się dokładnie trzy kwiatki.
8. Świnka na końcu sznurka,
zwrócona jest w lewą stronę.
9. Na obrazku widać dokładnie dwie
świnki.
10. Na sukience kobiety z lewej strony
widać przynajmniej sześć kwiatów
(plamek).

Robo Doc
Robot lekarz
1.
2.
3.
4.

Pies-robot ma cztery koła.
Pies-robot ma ogon.
Pies-robot ma na plecach antenę.
Pies-robot jest bliŜej prawego i
dolnego rogu obrazka niŜ robotlekarz i męŜczyzna na stole
operacyjnym.
5. Widać jedno ramię męŜczyzny na
stole operacyjnym.
6. Robot-lekarz ma dwoje oczu.
7. Koniec strzykawki jest bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ
końcówka anteny robota-lekarza.
8. MęŜczyzna na stole operacyjnym
ma na głowie włosy.
9. MęŜczyzna na stole operacyjnym
jest przykryty
kocem/prześcieradłem w taki
sposób, Ŝe nie widać mu stóp.
10. Robot-lekarz ma ubrany fartuch.
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Root Canal
Leczenie kanałowe
1. Jeden z zębów nosi kokardę we
włosach.
2. Na obrazku widać co najwyŜej
jeden nos.
3. Na obrazku widać napis „Root
Canal”.
4. Na obrazku znajdują się
przynajmniej trzy kwiatki.
5. Na powierzchni wody widać fale.
6. Przynajmniej u jednego z zębów w
otwartych ustach widać zęby.
7. Na obrazku znajdują się
przynajmniej trzy serduszka.
8. Jeden z zębów trzyma wiosło.
9. Dokładnie trzy zęby na obrazku
mają twarze.
10. Jeden z zębów nosi wąsy.

Sand Trap
Piaskowa pułapka
1. Jeden z końców kija golfowego
jest powyŜej głowy męŜczyzny.
2. W piaskownicy znajdują się
przynajmniej cztery zabawki.
3. W piaskownicy, przed nogą
męŜczyzny, znajduje się ciągnik
lub buldoŜer.
4. MęŜczyzna ma pasek.
5. U męŜczyzny widać tylko jedno
oko.
6. Przy butach męŜczyzny nie widać
sznurówek.
7. W piaskownicy znajduje się piłka
do futbolu amerykańskiego.
8. W piaskownicy, po lewej stronie
męŜczyzny, znajduje się
samochód.
9. MęŜczyzna zwrócony jest w lewą
stronę obrazka.
10. MęŜczyzna stoi w piaskownicy.

Rub-A-Dub-Dub
Trzech męŜczyzn w balii
1. Jeden z męŜczyzn nosi muszkę.
2. Wszyscy trzej męŜczyzni mają
widoczne nosy.
3. Jeden z męŜczyzn trzyma nóŜ /
tasak.
4. MęŜczyzna najbliŜszy lewej
krawędzi obrazka ma szerszą
głowę niŜ męŜczyzna pośrodku.
5. Na powierzchni wody widać fale.
6. Nie widać stóp Ŝadnego z
męŜczyzn.
7. MęŜczyzna najbliŜszy prawej
krawędzi obrazka jest zwrócony
twarzą w lewą stronę.
8. Jeden z męŜczyzn trzyma wałek
do ciasta.
9. Przynajmniej u jednego z trzech
męŜczyzn widać brwi.
10. Ptaszek znajdujący się na głowie
jednego z męŜczyzn jest
zwrócony w prawą stronę.
School Days
Dzień w szkole
1. Na obrazku widać sznurówki.
2. W spodniach widać kieszeń.
3. U jednej z dłoni chłopca widać
przynajmniej cztery palce.
4. WzdłuŜ grzbietu zeszytu widać
trzy dziurki.
5. Gumka na ołówku jest poniŜej
końcówki do pisania.
6. Na obrazku widać dokładnie
cztery ksiąŜki/zeszyty.
7. Na obrazku widać linijkę.
8. Ucho chłopca jest mniejsze niŜ
jego nos.
9. Na buzi chłopca widać dokładnie
trzy piegi.
10. Na zeszycie znajdującym się na
lewo od chłopca widać słowo
“NOTES”.
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Scuba Bubbles
Bulgotnik wanienny
1. Wanna ma nogi.
2. Nurek ma na obu nogach płetwy.
3. Na obrazku widać przynajmniej
siedem baniek mydlanych.
4. Na prawo od wanny znajduje się
prysznic.
5. U nurka, zza maski do nurkowania
widać dwoje oczu.
6. U gumowej kaczuszki widać jedno
skrzydło.
7. Gumowa kaczuszka zwrócona
jest dziobem w lewą stronę.
8. Słuchawka prysznica znajduje się
powyŜej głowy nurka.
9. W dolnym lewym rogu obrazka
znajduje się kostka mydła.
10. Nurek ma na plecach akwalung z
dwoma butlami.

Singing Hobo
Śpiewający włóczęga
1. Na ubraniu męŜczyzny widać
przynajmniej dwie łaty.
2. W instrumencie, na którym gra
męŜczyzna widać przynajmniej
trzy struny.
3. Na koszuli męŜczyzny widać
przynajmniej jeden guzik.
4. MęŜczyzna ma na twarzy zarost.
5. Na obrazku widać trawę.
6. Na obrazku widać przynajmniej
trzy nuty.
7. Nos męŜczyzny jest większy niŜ
kaŜda z jego stóp.
8. Otwarte usta męŜczyzny są
większe niŜ jego dłonie.
9. W ustach męŜczyzny widać
dokładnie jeden ząb.
10. MęŜczyzna ma ubrany kapelusz.

Ship Passing In The Night
Nocna Ŝegluga
1. Na burcie statku widać dokładnie
trzy iluminatory.
2. Na obrazku widać dokładnie
cztery gwiazdy.
3. Woda nie jest symbolizowana
przez Ŝaden znak graficzny.
4. Pod statkiem widać dokładnie
cztery rybki.
5. Gwiazda najbardziej po prawej
stronie jest największa.
6. Wszystkie rybki zwrócone są w
lewą stronę.
7. Na księŜycu widoczne są kratery.
8. śagle na statku są prostokątne,
nie trójkątne.
9. Statek jest wyposaŜony dokładnie
w trzy maszty po trzy Ŝagle na
kaŜdym.
10. KaŜdy maszt ma na czubku
trójkątną flagę skierowaną w lewą
stronę.
Sky Diver
Podniebny skoczek
1. Nad sznurem na bieliznę znajduje
się męŜczyzna trzymający się
biustonosza.
2. Na sznurze wisi telewizor lub inne
podobne urządzenie.
3. Na biustonoszu widać co najmniej
siedem kropek.
4. Stopy męŜczyzny znajdują się
bliŜej górnego brzegu obrazka niŜ
jego usta.
5. Na telewizorze (lub podobnym
urządzeniu) widać przyciski.
6. U męŜczyzny widać dwoje oczu.
7. Na obrazku widać co najmniej
osiem klamerek.
8. Z ubrań powieszonych na sznurze
spada co najmniej siedem kropel
wody.
9. Ze sznurku zwisają dokładnie trzy
skarpetki.
10. Ze sznurka zwisa bielizna.
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Sleeping Scarecrow
Śpiący strach na wróble
1. Ptaki na obrazku są mniejsze od
głowy stracha na wróble.
2. Krawat stracha na wróble jest w
paski.
3. Na ziemi pod strachem jest trawa.
4. Widać obcasy butów stracha na
wróble.
5. Stopy stracha na wróble nie
dotykają ziemi.
6. Strach na wróble ma kapelusz.
7. Wszystkie ptaki na obrazku
zwrócone są w lewą stronę.
8. W płaszczu stracha na wróble
widać przynajmniej jedną kieszeń.
9. Oczy stracha na wróble są
zamknięte.
10. Płaszcz stracha na wróble ma
przynajmniej trzy guziki.

Soccer Cow
Krowa piłkarka
1.
2.
3.
4.

Krowa ma na sobie spodenki.
Krowa ma rzęsy.
Widać ogon krowy.
Piłka futbolowa jest większa od
łba krowy.
5. Słowo „moo” widnieje powyŜej
pytajnika.
6. Nie widać wymion krowy.
7. Piłka futbolowa znajduje sie na
lewo od krowy.
8. Pytajnik znajduje się bliŜej górnej
krawędzi obrazka niŜ czubek
krowich rogów.
9. Widać wszystkie cztery nogi
krowy.
10. Krowa jest zwrócona w lewą
stronę obrazka.

Snow People
Bałwany
1. Bałwan najbliŜszy dolnego brzegu
obrazka ma ubraną muszkę.
2. KaŜdy z bałwanów na obrazku ma
dwie ręce.
3. Na obrazku nie widać więcej niŜ
dwa guziki.
4. Przynajmniej dwa bałwany
uśmiechają się.
5. Na głowie przynajmniej jednego
bałwana widać włosy.
6. KaŜdy z bałwanów ma spiczasty
nos.
7. Bałwan po lewej stronie nosi
naszyjnik.
8. Bałwan po prawej stronie ma
ubrane okulary.
9. Na obrazku znajdują się trzy
bałwany.
10. Bałwan po prawej stronie znajduje
się bliŜej górnego brzegu obrazka
niŜ pozostałe.
Solar Calculator With Fish
Kalkulator na baterie słoneczne i rybki
1. Przycisk „8” znajduje się
bezpośrednio pod przyciskiem „CE”.
2. Symbole dodawania i równości
znajdują się na tym samym
przycisku.
3. Dokładnie trzy rybki znajdują się na
prawo od kalkulatora.
4. Więcej ryb na obrazku jest
zwróconych w prawą stronę niŜ w
lewą.
5. Przycisk „6” znajduje się na prawo od
przycisku „5” i na lewo od przycisku „”.
6. Jeden z przycisków jest przynajmniej
dwa razy większy od pozostałych.
7. Przynajmniej jedna z rybek znajduje
się bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
kalkulator.
8. Na kalkulatorze jest co najmniej
dwanaście przycisków.
9. Na wyświetlaczu kalkulatora widnieje
liczba „282.0”.
10. Na kalkulatorze znajduje się
wizerunek słoneczka.
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Speech Bubble
Zapisane w chmurce
1. śaden element znajdujący się w
chmurce nie dotyka jej brzegów ani
nie wychodzi poza jej obręb.
2. Symbol „#” znajduje się najbliŜej
górnej krawędzi chmurki spośród
wszystkich elementów.
3. Symbol „&”znajduje się najbliŜej
ogonka chmurki spośród wszystkich
elementów.
4. Symbol „@” jest większy niŜ symbol
„#”.
5. „Kropki” w wykrzyknikach sa większe
niŜ krople deszczu.
6. Chmury w chmurce znajdują się bliŜej
dolnej krawędzi obrazka niŜ symbol
„#”.
7. Pod chmurą (w chmurce) znajdują się
co najmniej cztery krople deszczu.
8. Symbol „@” znajduje się na prawo od
błyskawicy.
9. W chmurce znajdują się dokładnie
dwa wykrzykniki.
10. Ogonek chmurki jest skierowany w
prawą stronę.

Take Me Away
Zabierz mnie stąd
1. Obaj obcy znajdują się bliŜej dolnego
brzegu obrazka niŜ człowiek.
2. Przynajmniej trzy gwiazdy znajdują
się bliŜej dolnego brzegu obrazka niŜ
pojazd kosmiczny.
3. Jeden z obcych ma cztery oczy.
4. Przynajmniej jedna gwiazda znajduje
się bliŜej górnego, prawego brzegu
obrazka niŜ księŜyc.
5. Jeden z obcych ma nos, który jest
większy od stóp postaci znajdujących
się na obrazku.
6. Jeden z obcych ma antenkę.
7. Jeden z obcych ma dłoń z dokładnie
czterema palcami.
8. Jeden z obcych nie ma uszu.
9. Nie widać oczu człowieka, ale widać
jego nos.
10. Na pojeździe kosmicznym widać co
najmniej sześć otworów lub
okrągłych okienek.

Street Corner
Na rogu ulicy
1. Przynajmniej jedna osoba nosi
nakrycie głowy.
2. W ścianie sklepu widać co
najmniej trzy cegły.
3. Widać płyty chodnikowe.
4. U przynajmniej jednej osoby widać
guziki na ubraniu.
5. Jedna z osób niesie przynajmniej
dwa pakunki.
6. Na obrazku widoczne są drzwi.
7. Na tabliczce na słupie widnieje
napis „MAIN”.
8. Na prawo od słupa z nazwami ulic
znajduje się hydrant.
9. Na obrazku znajdują się co
najmniej cztery osoby.
10. W oknie wystawowym sklepu
widnieje szyld z napisem „SALE”.

Tasty Snacks
Smaczne przekąski
1. Kawałek ciasta składa się z trzech
warstw.
2. Na ciastku widać co najmniej
sześć kawałków bakalii/czekolady.
3. KaŜda z przekąsek znajduje się w
ramce.
4. Ciastko jest nadgryzione.
5. Widać otwór do picia na wierzchu
puszki z napojem.
6. Na puszce znajduje sie napis
drukowanymi literami „COLA”.
7. Na precelku widać ziarenka soli.
8. W torebce znajdują się co najmnie
trzy frytki.
9. NajbliŜej lewego dolnego rogu
obrazka znajduje się kawałek
ciasta.
10. NajbliŜej prawego górnego rogu
obrazka znajduje się ciastko.
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Tennis Practice
Lekcja tenisa
1. Aligator ma dokładnie trzy palce u
kaŜdej ze stóp.
2. Rakieta tenisowa, którą trzyma
aligator znajduje się na lewo od
jego oczu.
3. Widać Ŝyłki naciągu w rakiecie.
4. Aligator ma brwi.
5. Aligator ma na rękach opaski
tenisowe.
6. Na koszulce polo, którą ma
ubraną aligator widać logo z
ludzikiem.
7. Na obrazku widać przynajmniej
dziesięć piłek tenisowych.
8. Na ciele aligatora widać
przynajmniej trzy plamki.
9. Aligator zwrócony jest w prawą
stronę obrazka.
10. W pysku aligatora widać
przynajmniej sześć zębów.

The Day Fifi Met Lulu
Kiedy Fifi spotkał Lulu
1. Owad jest w paski.
2. Nogi ptaka są dłuŜsze od nóg
owada.
3. Wszystkie jajka są bliŜej górnego
brzegu obrazka niŜ oczy owada.
4. Owad ma skrzydła i czułki.
5. Słońce ma oczy.
6. Na ogonie ptaka widać
przynajmniej trzy pióra.
7. Na ziemi widać przynajmniej trzy
kamienie.
8. Na prawo od słońca i owada
znajduje się ptak.
9. Na prawo od otwartych ust słońca
znajduje się samolot.
10. Owad ma ubrane buty.

The Cemetery
Cmentarz
1. Na kurtce męŜczyzny widać
przynajmniej cztery guziki.
2. MęŜczyzna trzyma parasol.
3. Na drzewie nie ma liści.
4. Parasol skierowany jest w dół.
5. Na ziemi widać trawę.
6. Przynajmniej dwie krople deszczu
znajdują się bliŜej górnego brzegu
obrazka niŜ nos męŜczyzny.
7. Na jednym z nagrobków widnieją
litery “R”, “I” oraz “P”.
8. MęŜczyzna ma ubrany kapelusz
do góry dnem.
9. Na kurtce męŜczyzny widać
kieszeń.
10. Na obrazku widać przynajmniej
jedenaście kropel deszczu.

The Grapefruit Gambler
Grejpfrutowy hazardzista
1. Po lewej stronie stołu znajduje się
połówka grejpfruta.
2. Na stole leŜy pistolet.
3. Na jednej z kart widać serce.
4. Na stole znajdują się dokładnie
trzy karty do grania.
5. Hazardzista ma włosy.
6. Na ubraniu hazardzisty widać
jeden lub więcej guzików.
7. Widać co najwyŜej dwie nogi od
stołu.
8. Po prawej stronie stołu są co
najmniej dwa grejpfruty.
9. Hazardzista ma na głowie
kapelusz z kokardką.
10. Dokładnie dwa grejpfruty mają
liście.
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The Princess & The Ogre
KsięŜniczka i ogr
1. KsięŜniczka znajduje się na lewo
od głowy ogra.
2. KsięŜniczka nosi szpiczasty
kapelusz.
3. Na koszuli ogra znajdują się
dokładnie dwa guziki.
4. Ogr nosi pasek u spodni.
5. Widać oboje uszu ogra.
6. Jedna z dłoni ogra znajduje się
poniŜej jego paska.
7. Ogr ma włosy na czubku głowy.
8. Widać tylko jedną ze źrenic ogra.
9. KsięŜniczka jest mniejsza od
głowy ogra.
10. Widać dwa zęby ogra.

The wolf
Wilk
1. Na obrazku widać
puchar/kieliszek na wino.
2. Uszy wilka przykrywa czapka.
3. Widać zębywilka
4. Z ksiąŜki wystaje zakładka.
5. Na obrazku widać serwetkę.
6. Okładka ksiąŜki ma wzór
szachownicy.
7. Wilk trzyma ksiąŜkę.
8. Koniec ogona wilka jest bliŜej
górnego brzegu obrazka niŜ
dowolna część ksiąŜki.
9. Stopy wilka mają dokładnie po
cztery palce.
10. Smuga ciepła wydobywająca się z
jedzenia na talerzu wznosi się do
góry nad głową wilka w lewo.

The Singer And The Slug
Śpiewaczka i ślimak
1. Od mikrofonu do podstawy stojaka
ciągnie się kabel.
2. Wszystkie plamki na ślimaku są
mniejsze od serca wytatuowanego
na ramieniu piosenkarki.
3. W otwartych ustach piosenkarki
widać zęby.
4. Przynajmniej u jednej dłoni
piosenkarki widoczne są palce.
5. Piosenkarka jest zwrócona twarzą
w lewą stronę.
6. Ślimak ma dokładnie dwoje oczu.
7. Piosenkarka nosi buty na
wysokich obcasach.
8. Piosenkarka nosi bransoletkę.
9. Piosenkarka nosi okulary.
10. Oczy ślimaka znajdują się bliŜej
dolnej krawędzi obrazka niŜ
którakolwiek z dłoni piosenkarki.

Three Rabbits
Trzy króliki
1. Na koszuli jednego królika widać
co najmniej cztery poziome pasy.
2. Na ubraniu środkowego królika
widać przynajmniej pięć kropek.
3. Jeden z królików nosi muszkę.
4. Nie widać ogonka Ŝadnego
królika.
5. Jeden z królików nosi spodenki.
6. Przynajmniej u jednej króliczej
łapy widać trzy palce.
7. Królik z prawej strony ma otwarty
pyszczek i widoczne ząbki.
8. Królik z lewej strony nosi koszulę
z guzikami.
9. U środkowego królika widać palce
w obu przednich łapach.
10. Wszystkie trzy króliki mają wąsy.
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Thunder And Lightning
Grzmot i błyskawica
1. U osoby poraŜonej piorunem nie
widać rąk.
2. Na obrazku widać co najwyŜej
siedem kropli deszczu.
3. W płocie jest co najmniej siedem
sztachet.
4. W płocie z prawej strony domu
widać więcej sztachet niŜ w płocie
z lewej strony domu.
5. Chmura, z której wychodzi piorun
jest większa od chmur
deszczowych.
6. Na niebie świeci półksięŜyc.
7. Przynajmniej dwa okna składają
się z czterech części.
8. Czubek dachu domu znajduje się
wyŜej niŜ księŜyc.
9. W domu znajduje się co najmniej
sześć okien.
10. Na głowie osoby raŜonej
piorunem widać przynajmniej pięć
włosów.
Tribute To Fruit
Chwała owocom!
1. Słowo “chErIEs” jest napisane
niepoprawnie, przez jedno “r”.
2. Na kiści winogron znajduje się
dokładnie jeden listek.
3. W słowie „gRaPEs” tylko litery „R,
P, E” są wielkimi literami.
4. Słowo „PEar” jest napisane
pionowo na lewo od gruszki.
5. Tylko dwie pierwsze litery w
słowie „PEar” to wielkie litery.
6. Słowo „ApPle” jest napisane
pionowo na prawo od jabłka.
7. Na gałązce z jabłkiem znajdują się
dokładnie cztery listki.
8. Na gałązce znajdują sie dokładnie
trzy czereśnie.
9. Widać przynajmniej siedem
winogron w kiści.
10. Jabłko znajduje się na prawo od
winogron i powyŜej czereśni.

Time For A Diet
Czas na dietę
1. Usta męŜczyzny są otwarte.
2. Widać oba buty męŜczyzny.
3. Z prawej strony wagi jest
spręŜyna.
4. Na wadze widać dwie wskazówki
w kształcie strzałek.
5. Widać tylko jedną dłoń
męŜczyzny.
6. Na tarczy wagi widać cyfry lub
inne oznaczenia.
7. Wierzch wagi znajduje się bliŜej
górnej krawędzi obrazka niŜ
czubek kapelusza męŜczyzny.
8. Na kapeluszu męŜczyzny są
paski.
9. MęŜczyzna nosi okulary.
10. Kapelusz nie dotyka głowy
męŜczyzny.

Variations On Dog
Wariacje na temat psa
1. Nad budą widać półksięŜyc.
2. Na obrazku widać co najwyŜej trzy
ogony.
3. Pies w dolnej prawej części obrazka
jest większy od pozostałych.
4. Na obrazku widać co najmniej osiem
łap.
5. Pies znajdujący się w górnej prawej
części obrazka obrócony jest w
prawą stronę.
6. Na obrazku nie widać więcej niŜ
pięcioro oczu.
7. Na obrazku widać dokładnie dwie
kości.
8. Przynajmniej jeden pies nosi obroŜę.
9. Na kapeluszu, który ubrany ma jeden
z psów, znajdują się co najmniej
cztery kropki.
10. Dokładnie jeden pies ma wystawiony
język.
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Waiter On The Go
Kelner w ciągłym biegu
1. Kelner niesie tacę zbutelką wina i
dwoma kieliszkami.
2. W oczach kelnera nie widać
źrenic.
3. Butelka wina stoi na tacy
pomiędzy kieliszkami.
4. Na koszuli kelnera widać
przynajmniej pięć pasów.
5. Kelner nosi nakrycie głowy.
6. Kelner ma wąsy.
7. Na lewo od stopy kelnera leŜy
banan.
8. Na jednym ramieniu kelner ma
przewieszony ręcznik.
9. Nos kelnera jest dłuŜszy od
kaŜdego z jego palców.
10. Kelner ma na sobie fartuch
zawiązany z tyłu w kokardkę.

We Aim To Please
Zapraszamy
1. Osoba znajdująca się bliŜej lewego
brzegu obrazka ma widoczne dwoje
uszu.
2. Obie postaci na obrazku trzymają w
jednej ręce tace.
3. Obie postaci na obrazku mają włosy.
4. Na brzegu jednej ze szklanek
znajduje się plasterek
cytryny/pomarańczy.
5. Czubek głowy jednej z postaci jest
bliŜej górnego brzegu obrazka niŜ
tace.
6. Postać z lewej strony ma ubrany
krawat.
7. Postać z prawej strony jest bliŜej
dolnego brzegu obrazka niŜ druga
postać.
8. Przynajmniej u jednej osoby widać w
ustach zęby.
9. Obie postaci mają ubrane fartuchy.
10. Przynajmniej w jednej szklance z
napojem znajduje się słomka.

Waiting For My Stop
W oczekiwaniu na przystanek
1. Nie widać uszu kobiety.
2. Kobieta trzyma w dłoni otwartą
ksiąŜkę.
3. DrąŜek do trzymania przechodzi
za głową kobiety.
4. Na obu butach kobiety są wstąŜki.
5. Widać uchwyt walizki.
6. Jedna z dłoni kobiety znajduje się
bliŜej górnej krawędzi obrazka niŜ
jej usta.
7. Torebka (nie licząc paska) jest
mniejsza od połowy otwartej
ksiąŜki.
8. Na płaszczu kobiety jest dokładnie
pięć guzików.
9. Walizka znajduje się po lewej
stronie nóg kobiety i poniŜej jej
torebki.
10. Kobieta ma na głowie kapelusz z
dwoma kwiatami.
Weight Lifters
O dwóch takich co nieśli cięŜar
1. MęŜczyzna po lewej jest niŜszy od
męŜczyzny po prawej.
2. Obaj męŜczyźni mają nakrycia
głowy.
3. MęŜczyźni nie mają brwi.
4. Na obrazku widać cztery stopy /
buty.
5. Obaj męŜczyźni uśmiechają się
jednak nie widać ich zębów.
6. Na obrazku widać nie więcej niŜ
dwie ręce.
7. Skrót „LBS” jest napisany
drukowanymi literami.
8. Wierzch niesionego cięŜaru
znajduje się bliŜej górnej krawędzi
obrazka niŜ czubki głów
męŜczyzn.
9. Obaj męŜczyźni zwróceni są w
lewą stronę obrazka.
10. W liczbie „10,000” znajduje się
przecinek.
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When The Cat’s Away
Gdy kota nie ma w domu
1.
2.
3.
4.
5.

Na obrazku widać lampę.
Widać ogony obu myszy.
Myszy trzymają się za ręce.
Obie myszy mają wąsy.
Okno podzielone jest na cztery
części.
6. Jedna z myszy ma ubraną
sukienkę lub spódnicę.
7. Na koszuli myszy widać
przynajmniej cztery pionowe
paski.
8. PoniŜej nóg myszy znajduje się
pozioma linia, która przedstawia
podłogę.
9. Jedna z myszy ma naszyjnik.
10. W oknie znajdują się zasłony.

Worm At Work
Robak w trakcie pracy
1.
2.
3.
4.
5.

Widać tylko jedno koło u taczki.
Robak ma ubraną czapkę w paski.
Robak ma rękę.
Robak się uśmiecha.
Wszystkie okna w domu znajdują
się po lewej stronie drzwi
wejściowych.
6. Na obrazku widać roślinę, wyŜszą
niŜ drzwi do domu.
7. Przynajmniej w jednym z okien
wiszą zasłony.
8. Na drzwiach po lewej stronie
widać klamkę/uchwyt/gałkę.
9. Dom ma dokładnie dwa okna.
10. Z komina wydobywa się dym.

Working Out
Panowie, ćwiczymy!
1. Przynajmniej jedna osoba na obrazku
marszczy brwi.
2. Wszystkie osoby trzymają dłonie
wyŜej niŜ czubki swoich nosów.
3. Wszystkie osoby noszą buty bez
sznurówek.
4. Osoba najbardziej z lewej nie trzyma
niczego w dłoniach.
5. Na obrazku znajdują się
dwuskrzydłowe owady.
6. Jedna z osób trzyma sztangę, której
cięŜarki zwisają poniŜej linii jej talii.
7. Co najwyŜej jedna osoba ma włosy.
8. Napis „GYM” znajduje się bliŜej
górnej krawędzi obrazka niŜ głowy
ćwiczących osób.
9. Przy głowie jednej z osób widać
dokładnie dwie krople potu (nie
dotykają głowy).
10. śadna z osób nie ma uszu.

Wrong Kind of Closet
Nie ta szafa
1. Rolka papieru toaletowego
znajduje się bliŜej dolnej krawędzi
obrazka niŜ buty.
2. Wokół/obok wychodka znajduje
się trawa.
3. Przynajmniej jeden z wieszaków
znajduje się bliŜej lewej krawędzi
obrazka niŜ wychodek.
4. Oba buty są skierowane czubkami
w lewą stronę.
5. Wieszak leŜący najbardziej na
lewo jest najmniejszy.
6. Garnitur nie ma kieszeni.
7. Na lewo od garnituru znajduje się
rolka papieru toaletowego.
8. Na obrazku znajdują się dokładnie
trzy wieszaki, uwzględniając ten,
na którym „wisi” garnitur.
9. Na drzwiach wychodka widnieje
półksięŜyc.
10. Na marynarce są dokładnie trzy
guziki.
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