
Najtrudniejsze zagadki świata 
 
 
 
 
1. Zagadka Einsteina 

 
Autorstwo poniższej zagadki przypisuje się Albertowi Einsteinowi, który miał przy tym 
powiedzieć, że tylko 2% ludzi jest w stanie ją rozwiązać. Oto jedna z wersji krążących w 
Internecie. 
 
Pięciu ludzi różnych narodowości zamieszkuje pięć domów w pięciu różnych kolorach 
ustawionych w jednej linii. Wszyscy palą papierosy pięciu różnych marek i piją pięć różnych 
napojów. Hodują zwierzęta pięciu różnych gatunków. 
 
1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom od lewej.  
2. Anglik mieszka w czerwonym domu.  
3. Zielony dom znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domu białego.  
4. Duńczyk pija herbatę.  
5. Palacz Rothmansów mieszka obok hodowcy kotów.  
6. Mieszkaniec żółtego domu pali Dunhille.  
7. Niemiec pali Marlboro.  
8. Mieszkaniec środkowego domu pija mleko.  
9. Palacz Rothmansów ma sąsiada, który pija wodę.  
10. Palacz Pall Malli hoduje ptaki.  
11. Szwed hoduje psy.  
12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu.  
13. Hodowca koni mieszka obok żółtego domu.  
14. Palacz Philip Morris pija piwo.  
15. W zielonym domu pija się kawę.  
 
Pytanie: Który z nich hoduje rybki? 
 
 
2. Alicja na konwencji logików 

 
Jest to zagadka logiczna uchodząca za jedną z najtrudniejszych lub najbardziej zaskakujących. 
Prezentowana jest w różnych wersjach. Tutaj przedstawiamy ją w popularnej wersji opowieści o 
Alicji w Krainie Czarów. Taka wersja wymaga dodatkowo odsiania informacji nieistotnych dla 
rozwiązania i zwrócenia uwagi na te istotne.  

* 



Alicja przechadzała się właśnie wyłożonymi kamieniem ścieżkami rozległego lasu Krainy 
Czarów, gdy z pobliskiego prześwitu doszły ją jakieś odgłosy. Będąc osobą ciekawą, wdrapała 
się na rosnące opodal drzewo i stała się świadkiem następującej sceny: dookoła olbrzymiego 
stołu zgromadziło się 31 ludzi. Przy stole stanął Mistrz, zabawny, odziany w szkarłatną tunikę 
profesor z krótką, białą brodą. Gestem uciszył on zebranych i wygłosił najprzedziwniejszą 
mowę, jaką Alicji kiedykolwiek zdarzyło się słyszeć. 
 
– Koledzy logicy. My, najbardziej zdyscyplinowane i ścisłe umysły Krainy Czarów, 
zgromadziliśmy się tu dzisiaj na naszej 125. dorocznej konwencji. Usłyszeć będziemy mogli 
zadziwiające baśnie logiki, myśleć będziemy o rzeczach dla zwykłych śmiertelników 
niepomyślanych, przemierzymy zbocza Gór Nieskończonych Dociekań i najbardziej 
wymagające Szlaki Intelektu. Lecz wprzód musimy upewnić się, że żaden intruz nie ukrywa się 
w naszym kręgu. 
 
Po czym Mistrz ruszył dookoła stołu, każdemu mijanemu logikowi przylepiając do czoła 
niewielką kolorową kropkę. Powróciwszy do swego miejsca u szczytu stołu, rozpoczął 
objaśnianie zasad tego cudacznego eksperymentu. 
 
– Każdy z was widzi kropki na czołach wszystkich swych kolegów, ale byłem ostrożny, aby nikt 
nie dostrzegł koloru swej własnej. Zadaniem każdego z was jest odgadnąć kolor, jakim jest 
oznaczone jego czoło. 
 
– Tylko jedna jest reguła i jest ona prosta. Co minutę ten dzwonek wyda dźwięk. Jeśli w tej 
chwili ktoś z was znał będzie kolor kropki, którą nosi, niech wstanie od stołu i dołączy do mnie 
na sąsiedniej polanie, gdzie konwencja będzie toczyć się dalej. Jeśli jednak jego kolor jest mu 
wciąż nieznany, niech pozostanie przy stole. 
 
– Ten, kto pozostanie przy stole, gdy powinien był wstać, albo też wstanie, gdy raczej powinien 
był siedzieć, nie może tytułować się logikiem. Ktoś taki usunięty będzie z tej konwencji, z 
nieodwołalnym zakazem powrotu. 
 
Mistrz widząc wyraźne zakłopotanie najbystrzejszego z nowicjuszy, rozproszył jego wątpliwości 
tymi słowy: 
 
– Nie obawiaj się młodzieńcze. Jest możliwe rozwiązać to zadanie w sposób czysto logiczny. 
Oczywiście nie wolno wam w żaden sposób porozumiewać się ze sobą, macie tylko wyciągać 
logiczne wnioski. 
 
Nowicjusz uśmiechnął się, gdyż Mistrz Zgromadzenia Najbardziej Zdyscyplinowanych i Ścisłych 
Umysłów Krainy Czarów nie może wygłaszać zdań fałszywych. Na oczach zdziwionej już do 
wszelkich granic Alicji profesor opuścił zgromadzenie i eksperyment się rozpoczął. 
 



Na pierwszy dzwonek opuściły stół cztery osoby. Na drugi, wszyscy z czerwonymi kropkami 
wstali razem i wyszli. Przy trzecim nie poruszył się nikt, podczas gdy na czwarty zareagowała 
przynajmniej jedna osoba. Wspomniany już nowicjusz oraz jego obecna siostra, oboje z 
kropkami innego koloru, wstali krótko potem, ale każde wcześniej, niż za ostatnim dzwonkiem. 
Znużoną długimi mowami Alicję ogarnął głęboki sen, zanim test dobiegł końca.  

* 
Czy możesz wyjawić jej, ile razy rozległ się dzwonek, zanim stół opustoszał? 
 
 
2b. Przyjęcie dla krasnali 

 
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żyła sobie gromada 400 bardzo inteligentnych 
krasnali. 150 z nich miało niebieskie, a 250 czerwone czapki. Niestety, żaden z krasnali nie znał 
koloru swojej czapki. Pewnego dnia odbyło się przyjęcie, na które zaproszono początkowo 
wszystkie krasnale. Przyjęcie będzie trwało tyle dni, jak długo będzie na nim choć jeden krasnal 
z czapką czerwoną. Goście codziennie wracają do domu i powracają na przyjęcie następnego 
dnia, lecz gdy krasnal domyśli się, że ma czerwoną czapkę opuszcza przyjęcie i już więcej na 
nie nie powraca. Ile dni zajmie, nim na przyjęciu nie będzie żadnego krasnala z czerwoną 
czapką? 
 

 
2. Zagadka o 3 bogach 

 
Masz przed sobą trzech bogów: boga Prawdy, boga Kłamstwa i boga Losowości. Twoje 
zadanie polega na odgadnięciu, który z nich jest bogiem Prawdy, który Kłamstwa, a który 
Losowości. Możesz zadać trzy pytania rozstrzygnięcia. Każde pytanie możesz skierować do 
jednego wybranego boga, przy czym o kolejnym pytaniu możesz zadecydować dopiero po 
uzyskaniu odpowiedzi na poprzednie i możesz je skierować ponownie do tego samego boga. 
Wiadomo, że bóg Prawdy zawsze odpowiada zgodnie z prawdą, bóg Kłamstwa zawsze kłamie, 
a bóg Losowości czasem kłamie, a czasem mówi prawdę. Dodatkowa trudność polega na tym, 
że chociaż bogowie rozumieją twój język to udzielają odpowiedzi w języku demiurgów: “ja” lub 
“da”. Słowa te w tym języku oznaczają “tak” i “nie”, ale nie wiadomo, które z nich znaczy “tak”, a 
które “nie”. Jakie pytania powinieneś zadać, żeby z pewnością ustalić który bóg jest który? 
 

 
Zagadka o 3 bogach (wersja 2) 

 
Masz przed sobą trzech bogów: boga Prawdy, boga Kłamstwa i boga Losowości. Twoje 
zadanie polega na odgadnięciu, który z nich jest bogiem Prawdy, który Kłamstwa, a który 
Losowości. Możesz zadać trzy pytania rozstrzygnięcia, na które bogowie odpowiadają Tak lub 
Nie. Każde pytanie możesz skierować do jednego wybranego boga, przy czym o kolejnym 
pytaniu możesz zadecydować dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na poprzednie i możesz je 



skierować ponownie do tego samego boga. Wiadomo, że bóg Prawdy zawsze odpowiada 
zgodnie z prawdą, bóg Kłamstwa zawsze kłamie, a bóg Losowości w jedne dni kłamie, a w inne 
mówi prawdę. Dodatkowa trudność polega na tym, że chociaż bogowie rozumieją twój język to 
udzielają odpowiedzi w innych wybranych przez siebie językach. W przypadku bogów Prawdy i 
Kłamstwa są to języki demiurgów, których słów nie znasz; każdy z nich coś odpowie, ale nie 
wiesz czy to znaczy tak czy nie. Bóg Losowości odpowiada w twoim języku, ale nie wiadomo 
czy dziś kłamie czy mówi prawdę. Jakie pytania powinieneś zadać, żeby z pewnością ustalić 
który bóg jest który?  

 
 

Zagadka o 3 bogach (wersja 3) 
 

 
Masz przed sobą trzech bogów: boga Prawdy, boga Kłamstwa i boga Losowości. Twoje 
zadanie polega na odgadnięciu, który z nich jest bogiem Prawdy, który Kłamstwa, a który 
Losowości. Możesz zadwać pytania rozstrzygnięcia (na które odpowiedź brzmi “tak” lub “nie”). 
Każde pytanie możesz skierować do jednego wybranego boga, przy czym o kolejnym pytaniu 
możesz zadecydować dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na poprzednie i możesz je skierować 
ponownie do tego samego boga. Wiadomo, że bóg Prawdy zawsze odpowiada zgodnie z 
prawdą, bóg Kłamstwa zawsze kłamie, a bóg Losowości czasem kłamie, a czasem mówi 
prawdę. Dodatkowa trudność polega na tym, że chociaż bogowie rozumieją twój język to 
udzielają odpowiedzi w swoim własnym języku, każdy w innym. Nie wiesz jakie słowa w tych 
językach znaczą “tak”, a jakie --“nie”. Jakie pytania rozstrzygnięcia powinieneś zadać, żeby po 
pięciu pytaniach wiedzieć który bóg jest który? Pytania mogą dotyczyć tylko tematu ustalenia 
ich tożsamości -- na inne bogowie w ogóle nie odpowiedzą.

 
 
 
23. Platon i Sokrates 

 
(Być może jest to najtrudniejsza zagadka logiczna z powszechnie znanych. Nietrudno znaleźć 
ją w Internecie, ale bardzo trudno natrafić na jej poprawne rozwiązanie. Wiele rozwiązań 
wskazanych na różnych stronach internetowych jest błędnych). 

* 
Wielkim filozofom zapowiedziano, że podane zostaną im dwie liczby naturalne większe od 1 i 
mniejsze od 100. Sokrates poznał jedynie sumę tych liczb, a Platon jedynie ich iloczyn. 
Następnie filozofowie przeprowadzili taki oto dialog: 

PLATON: Nie wiem, jakie są to liczby. 
SOKRATES: Wiedziałem, że nie będziesz wiedział, ale ja również nie wiem. 
PLATON: To teraz już wiem, jakie są to liczby. 
SOKRATES: To ja też już wiem. 

Jakie to są liczby? 
 



 
23b. Rozmowa czarodziejów w autobusie 

 
Dwóch czarodziejów jadąc autobusem przeprowadziło taką rozmowę: 
Pierwszy: Ciekawe: suma liczb całkowitych oznaczających wiek moich dzieci daje dokładnie 
numer tego autobusu, a ich iloczyn daje dokładnie mój obecny wiek.  
Drugi: Rzeczywiście ciekawe! Być może, gdybyś powiedział mi swój wiek i liczbę swoich dzieci, 
mógłbym wywnioskować wiek każdego z nich? 
Pierwszy: Nie, nie mógłbyś wywnioskować. 
Drugi: Aha! No to wiem już ile ty masz lat! 
Jaki był numer autobusu? 
 
 


