
Wyspa Kaczkolandia 

Mieszkańcy „Wyspy Kaczkolandii” żywią się tylko dzikimi kaczkami. Jest ich na wyspie bardzo dużo, 

ale też trudno je schwytać. Każdy mieszkaniec wyspy może schwytać jedną kaczkę dziennie, co stanowi 

zabezpieczenie jego minimum egzystencji. Poświęca na to jednak większość dnia. Ale oto, coś się może 

zmienić w życiu mieszkańców. Mało sprawny fizycznie mieszkaniec zwany „Myślicielem”, któremu 

najtrudniej przychodziło zdobywanie kaczek, wymyślił wspaniały przyrząd, dzięki któremu można 

chwytać tyle kaczek, ile jest potrzebnych dla wszystkich mieszkańców. Przyrząd wykonał przyjaciel 

Myśliciela zwany „Złotą Rączką”. Przyrządem tym najsprawniej posługuje się jednak ktoś inny – 

najbardziej sprawny fizycznie mieszkaniec zwany „Zwinnym”. Tylko on jest w stanie schwytać tym 

przyrządem największą ilość kaczek dziennie, tak, aby starczyło dla wszystkich mieszkańców wyspy. W 

grupie mieszkańców jest również kucharz, który jako jeden jest specjalistą. Zobowiązał się 

przyrządzać kaczki dla wszystkich mieszkańców wyspy. Czas poświęcony dotychczas na polowania, 

mieszkańcy wyspy mogą przeznaczyć na inne zajęcia.  

Pojawia się jednak problem, bowiem każda grupa mieszkańców (wynalazcy, konstruktorzy, łowcy, 

kucharze) chcą dostać dla siebie większą ilość kaczek niż pozostali. każdy uważa, że jego wkład w 

zmianę życia na wyspie jest największy. Mieszkańcy zbierają się na naradę, na której muszą 

zdecydować, ile kaczek dostanie każdy z nich. 

Wskazówki dla wynalzaców 

 Jesteś wynalazcą wspaniałego urządzenia. Bez Ciebie nic nie zmieniłoby się na Wyspie. 

Dzięki Tobie istnieje możliwość chwytania więcej kaczek. Z upolowanej ilości chcesz dla siebie 

otrzymać jak najwięcej. Musisz przygotować i przedstawić pozostałym takie argumenty, które ich 

przekonają o słuszności Twoich żądań.  

Wskazówki dla konstruktorów 

 Jesteś konstruktorem wspaniałego urządzenia. Bez Ciebie nie byłoby go, pozostałby w fazie 

projektu. Nikt oprócz Ciebie nie może go zbudować tak dokładnie. Twoja staranność i zdolność 

praktyczna przyczyni się do zwiększenia ilości schwytanych kaczek. Za swą pracę chcesz otrzymać 

jak najwięcej kaczek. Musisz przygotować i przedstawić pozostałym członkom społeczeństwa 

Kaczkolandii takie argumenty, które przekonają ich o słuszności Twoich żądań.  

Wskazówki dla łapaczy 

 Jesteś wspaniałym łowcą kaczek. Tylko Ty jesteś tak sprytny, że z dużym powodzeniem 

możesz posługiwać się urządzeniem do chwytania kaczek. W czasie pracy musisz się bardzo 

koncentrować, jest to wyczerpująca praca. Chcesz za nią otrzymać jak najwięcej kaczek. Musisz 

przygotować argumenty dla pozostałych członków społeczeństwa, które przekonają ich o słuszności 

Twoich żądań.  

Wskazówki dla Kucharzy 

 Przygotowujesz posiłki dla wszystkich mieszkańców Wyspy Kaczkolandia. Twoja praca jest 

męcząca, ale tylko Ty umiesz tak smacznie, różnorodnie przyrządzać kaczki. Za swoją pracę chcesz 

otrzymać jak najwięcej kaczek. Musisz przygotować argumenty dla pozostałych członków 

społeczeństwa, które przekonają ich o słuszności Twoich żądań.  

 

 


