
ZAGADKI LOGICZNE 
 
 
1. Trzech logików 

 
Jakie rozumowanie logiczne kryje się za następującym dowcipem:  
 
Trzech młodych logików wchodzi do baru.  
– Dla wszystkich piwo? – pyta barman, próbując domyślić się zamówienia.  
– Nie wiem – odpowiada pierwszy logik.  
– Nie wiem – odpowiada drugi logik. 
– Tak – odpowiada trzeci logik.  
 
2. Zadanie o gwiazdkach 

 
Oto przykład rozumowania dedukcyjnego zamieszczony w jednym z najpopularniejszych 
podręczników krytycznego myślenia L.A. Groarke, C.W. Tinadle, Good Reasoning Matters!. 
Autorzy podają uzasadnienie, dlaczego konkluzja C wynika z przesłanek P1 i P2 w sposób 
dedukcyjny (konieczny). Czy umiałbyś podać takie uzasadnienie bez zaglądania do tego 
podręcznika? 
 

P1 = Wszystkie ćwiczenia, które mają odpowiedzi na końcu książki, oznaczone są 
     gwiazdką. 
P2 = Ćwiczenie nr 5 oznaczone jest gwiazdką. 

 
C = Ćwiczenie nr 5 ma odpowiedź na końcu książki. 

 
3. Algebraf 

 
Popularnym rodzajem zagadek logicznych są tzw. algebrafy.  
Przykład: Jakie różne cyfry kryją się pod literami A, B… , H? 
 
                       ABC  –   DA  =   AFG 
                         +             x         : 
                        AG   :    DF  =     A  
 
                       AHB  –  DEG  =   DDC 
 
4. O zapałkach 

 
Ułóż dziewięć zapałek tak, by powstało pięć trójkątów. Ułóż sześć zapałek tak, żeby powstały 
cztery trójkąty.  



 
5. Komisariat policji 

 
Wchodzimy do pokoju w komisariacie policji. Za długim stołem naprzeciwko nas siedzi czterech 
mężczyzn. Wśród nich jest komendant Kowalski. Mamy następujące informacje: 
 
1. Osoba siedząca po lewej stronie komendanta Kowalskiego pali fajkę.  
2. Komisarz Nowak nie pali papierosa.  
3. Na trzecim miejscu od lewej strony nie siedzi ani komisarz Nowak, ani prokurator Stępień.  
4. Osoba po prawej stronie podkomisarza Palucha pali papierosa.  
5. Komisarz Nowak nie pali cygara.  
6. Palący papierosa siedzi po lewej pana z cygarem.  
7. Na końcu stołu siedzi osoba paląca cygaro.  

Pytanie: Gdzie siedzi komendant Kowalski?  
 
 
6. Dziewięć punktów 

 
Mamy dane dziewięć punktów na płaszczyźnie, tak że tworzą one punkty przecięcia linii w 
szachownicy 3 × 3, jak na rysunku.  
 

  

  

 
Łatwo narysować ciągłą linię łamaną, która składa się dokładnie z pięciu odcinków prostych i 
przechodzi przez wszystkie dziewięć punktów. A czy można narysować linię łamaną, która 
składa się dokładnie z czterech odcinków prostych i przechodzi przez wszystkie punkty?  
 
 
7. Autobus 

 
Spójrz na rysunek autobusu wykonany przez dziecko. Czy można z tego rysunku 
wywnioskować, gdzie jest przód, a gdzie tył? 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Zagadka z żarówką 
 

Stoisz przed wejściem do pokoju. Wiesz, że w środku jest żarówka, którą zapala tylko jeden z 
trzech przełączników znajdujących się w korytarzu kilka metrów od wejścia do pokoju. 
Wszystkie trzy przełączniki znajdują się w pozycji „wyłączony”. Drzwi do pokoju zamykane są 
automatycznie, więc gdy stoi się przy przełącznikach, nie ma możliwości sprawdzenia, czy 
żarówka w pokoju jest zapalona. Ile razy trzeba wejść do tego pokoju, żeby z pewnością 
stwierdzić, który przełącznik służy do zapalania żarówki w pokoju.  
 
9. Urodziny 

 
Albert i Bernard właśnie zaprzyjaźnili się z Cheryl i chcą się dowiedzieć, kiedy ma urodziny. 
Cheryl podała im listę dziesięciu możliwych dat: 
 
    15 maja, 16 maja, 19 maja 
    17 czerwca, 18 czerwca 
    14 lipca, 16 lipca 
    14 sierpnia, 15 sierpnia, 17 sierpnia 
 
Następnie Cheryl podała Albertowi rzeczywisty miesiąc, a Bernardowi dzień swoich urodzin. 
 
ALBERT: Nie wiem, kiedy są urodziny Cheryl, ale wiem, że Bernard też tego nie wie. 
BERNARD: Na początku nie wiedziałem, kiedy są urodziny Cheryl, ale teraz już wiem. 
ALBERT: W takim razie ja też znam datę urodzin Cheryl. 
 
Kiedy są urodziny Cheryl? 
 
10. Numery na parkingu 

 
Janek postawił samochód na parkingu i zapomniał numeru pola. Wyjrzał przez okno i zobaczył, 
że pola są ponumerowane jakąś dziwną metodą. Oto fragment parkingu, na którym stał jego 
samochód.  
 

 
 
Jaki numer jest pod samochodem Janka?  



 
11. Osiem szklanek 

 
Na stole stoi w jednej linii osiem szklanek. Patrząc od lewej, pierwsze cztery są napełnione 
mlekiem, a pozostałe cztery są puste. Szklanki są tak ustawione, że między dowolne dwie 
można wstawić jedną lub dwie szklanki. Chcemy uzyskać taki układ szklanek w jednej linii, w 
którym napełnione szklanki stoją naprzemiennie z pustymi (czyli co druga szklanka jest pełna, a 
co druga pusta). Czy da się to zrobić, nie ruszając więcej niż dwóch szklanek? 
 
 
12. Zagadka o rozwidleniu dróg 

Jedna droga na rozwidleniu dróg prowadzi do wioski Prawda, której mieszkańcy zawsze mówią 
prawdę, a druga do wioski Fałsz, której mieszkańcy zawsze kłamią. Na rozwidleniu spotykasz 
mieszkańca jednej z tych wiosek. Możesz mu zadać tylko jedno pytanie rozstrzygnięcia (czyli 
zdanie oznajmujące poprzedzone partykułą “czy”), Jakie to powinno być pytanie, żeby 
dowiedzieć się, która droga prowadzi do Prawdy? Jakie to powinno być pytanie, żeby 
dowiedzieć się, w której wiosce mieszka napotkany mieszkaniec? Czy można obie te rzeczy 
rozstrzygnąć w jednym pytaniu? 

 
 
13. Zagadka o 3 królewnach 

Pewien rycerz, podczas jednej ze swoich licznych podróży, trafił przypadkiem do jednego 
bardzo osobliwego królestwa, którym rządził mądry król, uwielbiający zagadki. Król powiedział 
rycerzowi że ma trzy córki i rycerz musi wybrać sobie za żonę jedną królewnę, bo inaczej 
zostanie zgładzony. Musi dokonać wyboru zadając tylko jedno pytanie tylko jednej z nich. Jedna 
królewna zawsze mówi prawdę, druga zawsze kłamie, a trzecia czasem kłamie, a czasem mówi 
prawdę, przy czym ta trzecia morduje swojego męża w noc poślubną. Jakie pytanie ma zadać 
rycerz żeby ujść z życiem?  
 
 
14. Zagadka logiczna o telewizjach 

 
Na rozwidleniu dróg spotykasz pracownika telewizji. Jedna droga prowadzi do Telewizji 
Pozytywnej (skrótowo: TVP), której pracownicy zawsze przedstawiają rzeczywistość w 
kolorowych barwach, a druga do Telewizji Negatywnej (w skrócie: TVN), której pracownicy 
zawsze przedstawiają rzeczywistość w czarnych barwach. Nie wiesz, w której telewizji pracuje 
spotkany na rozwidleniu pracownik. Możesz mu zadać tylko jedno pytanie rozstrzygnięcia (na 
które odpowiedź brzmi “tak” lub “nie”), Jakie to powinno być pytanie, żeby dowiedzieć się, która 
droga prowadzi do TVP, a która do TVN?  
 
 



15. Zagadka o panu Froo 
 

Pan Froo mieszka na dwunastym piętrze w swoim wieżowcu. Codziennie rano wychodzi z domu 
do pracy, wsiada do windy na dwunastym piętrze, zjeżdża na parter i wysiada. W drodze 
powrotnej wsiada na parterze, ale wysiada na szóstym piętrze, a resztę drogi pokonuje 
schodami. Wyjątkami są dni, kiedy pada śnieg lub deszcz, wtedy pan Froo wjeżdża 
bezpośrednio na dwunaste piętro. Wyjaśnij zachowanie pana Froo. 
 
16. Trzy kaczki 

 
Na drzewie siedziały trzy kaczki. Wokół nie było żadnych innych kaczek. Pod drzewem 
zgromadziło się trzech myśliwych. Wystrzelili ze swoich strzelb. Każdy zabił jedną kaczkę. Dwie 
kaczki odleciały. Jak to możliwe? (Dla ułatwienia dodajemy, że w żadną kaczkę nie trafiła więcej 
niż jedna kula). 
 
17. Zagadki z Hobbita  

 
W literaturze pięknej pełno jest różnego rodzaju zagadek o nieco innym charakterze niż 
dotychczas przytoczone. Oto dwie zagadki z „pojedynku na zagadki” Golluma z Bilbem z książki 
Hobbit J.R.R. Tolkiena (w przekładzie P. Braiter).  
 
Gollum: 
Ta rzecz głębokie korzenie miewa, 
wyższa jest niźli drzewa 
ku niebu sięga wyniośle, 
chociaż ni piędzi nie rośnie. 
 
Bilbo: 
Trzydzieści białych koni. 
na łące czerwonej. 
najpierw kłapią, 
potem człapią, 
w końcu stoją nieruchome. 
 
 
18. Zagadka o niedźwiedziu 

 
Myśliwy widzi przed sobą niedźwiedzia. Używając kompasu, stwierdza, że niedźwiedź znajduje 
się dokładnie w kierunku na północ od niego. Myśliwy idzie 1000 metrów dokładnie w kierunku 
na wschód. W tym czasie niedźwiedź nie rusza się z miejsca. Po przejściu 1000 metrów 
myśliwy stwierdza, że niedźwiedź nadal znajduje się dokładnie w kierunku na północ od niego. 
Jakiego koloru był niedźwiedź?  
 



19. Zadanie: test na inteligencję 
 

Istnieje bardzo wiele zagadek z cyklu „test na inteligencję”, wymagających odgadnięcia 
kolejnego elementu pewnego ciągu. Zwykle są to liczby lub rysunki. Najprostszy przykład to 
ciąg cyfr.  
Pytanie: Jaka jest kolejna, niewymieniona, liczba w ciągu: 
 
3, 2, 4, 3, 5, 4, …? 
 
 
20. Ciąg par liczb 

 
Kolejna zagadka z cyklu „test na inteligencję” dotyczy par liczb. Jaka cyfra kryje się za znakiem 
zapytania? 
 
(1,0), (8,2), (4,0), (6,1), (9,?) 
 
 
21. Dwie klepsydry 

 
Masz dwie klepsydry: jedna odmierza 11 minut, druga -- 7 minut. Jak odmierzyć nimi 15 minut? 
 
Puszczasz jednocześnie dwie, przerwcasz 7 gdy sie skonczy i przerwcasz 7 gdy sie skonczy11. 
 
 
22. Zagadka z odmianą słowa 

 
Które z poniższych zdań jest poprawne? 

● Siedem i pięć daje trzynaście. 
● Siedem i pięć dają trzynaście 

 
 
23. Jak zgasić osiem świec 

 
Na wielkim torcie jest osiem zapalonych świec w okręgu. Każde twoje dmuchnięce działa na 
trzy świece: wybraną i sąsiadujace z nią. Świece są niezwykłe i każde dmuchnięcie działa na 
trójkę świec w ten sposób, że zapalona świeca gaśnie, a zgaszona zapala się.  Ile dmuchnięć 
potrzeba żeby zgasić wszystkie 8 świec. 
 
 
 
 
 



24. Zadanie o kolorach kapeluszy 

Jest to w zasadzie zadanie z rachunku prawdopodobieństwa (chociaż wystarczy tu elementarna 
znajomość w tym zakresie, a potrzebny jest dobry pomysł). 
 
Grupa trzech graczy wchodzi do pokoju, każdy ma na głowie czerwony lub niebieski kapelusz. 
Kolor kapelusza jest ustalony przez rzut symetryczną monetą, przy czym wyniki losowania dla 
jednego gracza nie mają żadnego wpływu na wynik losowania w przypadku innego. Każda 
osoba widzi kapelusze innych graczy, ale nie widzi swojego. Zabroniona jest jakakolwiek forma 
komunikacji, poza jednym określonym przypadkiem: po tym, jak zawodnicy zobaczą kapelusze 
innych graczy, muszą natychmiast dokonać następującego wyboru: albo zgadnąć kolor swojego 
kapelusza, albo powiedzieć pas. 
Grupa wygrywa 3 miliony dolarów do podziału, jeżeli co najmniej 1 z 3 zawodników odgadnie 
prawidłowo i jeżeli żaden się nie pomyli (czyli albo zgadnie prawidłowo, albo powie pas). 
UWAGA: Zawodnicy dokonują swojego wyboru jednocześnie i niezależnie od decyzji innych 
(mogą jednak przed rozpoczęciem gry, czyli przed losowaniem, ustalić strategię). 
 
 
25. Przeprawa przez jezioro 

 
Na brzegu jeziora stoją dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Mają do dyspozycji jedną łódkę, która 
naraz może wziąć dwie osoby. Jeden z mężczyzn jest wytrenowany, jest w stanie przepłynąć 
łódką jezioro w ciągu 5 minut. Drugi z mężczyzn jest w stanie zrobić to w 10 minut, kobiety 
poradzą sobie z tym zadaniem, odpowiednio, w ciągu 20 i 25 minut. Jeśli naraz dwie osoby 
płyną łódką, to każda pracuje jednym wiosłem, i realny czas podróży równy jest czasowi, w 
jakim wolniejsza z osób przepłynęła by jezioro (np. jeśli obaj mężczyźni będą płynęli razem, 
podróż w jedną stronę zajmie im 10 minut - tyle, ile zajęłaby wolniejszemu z nich). Jeśli płynie 
jedna osoba, to przemierza jezioro w swoim wskazanym powyżej czasie. 
Jak jest najkrótszy czas przeprawy, tak żeby wszystkie cztery osoby znalazły się na drugim 
brzegu korzystając tylko z łódki? 
 
 
26. Zagadka o krokodylu 

 
Jest to starożytna zagadka, autorstwa Lukiana, w formie dialogu między Stoikiem i Kupcem: 
 
STOIK: Jeśliby twoje dziecko bawiące się koło rzeki złapał krokodyl i obiecał ci je zwrócić, jeśli 
odgadniesz, co on postanowił zrobić, zwrócić dziecko czy nie – jakiej udzieliłbyś odpowiedzi? 
 
KuUPIEC: To jakieś podchwytliwe pytanie. Nie wiem co powinienem odpowiedzieć, żeby 
odzyskać dziecko. Na niebiosa! Ty odpowiedz i uratuj moje dziecko – szybko, zanim krokodyl je 
pożre!  



(D. Marans i H. Pospesel, w swoim podręczniku: Arguments: Deductive Logic Exercises 
(Prentice-Hall 1978, ćwicz 243) 
 
Co byś poradził Kupcowi? 
 
 
27. 300 magów 

 
Król posiadał 300 magów. By nie utrzymywać tak licznej grupy postanowił część spalić na 
stosie. Zapowiedział iż postawi ich w rzędzie, jeden za drugim, każdemu na głowę założy białą, 
bądź czarną tiarę. Następnie magowie mają zgadywać, jaki mają kolor tiary (żaden nie widzi 
swojego nakrycia głowy, jedynie tiary magów stojących przed nim). Zgadywać mogą w dowolnej 
kolejności. Jaką strategię powinni obrać, aby przeżyło jak najwięcej magów?  
 
 
28. Szukanie indyka 

 
W USA, w święto Thanksgiving rodzina spożywa tradycyjnie pieczonego indyka.  Na tydzień 
przed świętem indyk próbuje się ukryć przed rodziną. Jest 5 pudeł, które stoją w rzędzie. Każdej 
nocy indyk przemieszcza się do sąsiedniego pudła, na lewo lub na prawo. Każdego ranka 
rodzina może otworzyć jedno i tylko jedno pudło, żeby spróbować znaleźć indyka. Jak może 
zagwarantować sobie, że znajdzie go przed świętami (a więc najpóźniej szóstego ranka)?  

   
 
29. Rozgrywka z truciznami 

 
W odległym królestwie rośnie tajemnicze ziele. Trucizny warzone z tego zioła rozkładają się w 
organizmie przez kilka minut, a następnie powodują nagłą śmierć. Ale jest pewien haczyk: jeśli 
wypijesz silniejszą truciznę warzoną na bazie tego samego zioła, gdy pierwsza trucizna jeszcze 
się rozkłada w twoim organizmie, to ta silniejsza zneutralizuje słabszą truciznę i będzie działać 
jako antidotum, ratując twoje życie. 
Król chce posiąść najsilniejszą truciznę w królestwie, aby mógł ocalić własne życie, gdyby ktoś 
próbował go otruć. Wzywa swojego farmaceutę i swojego skarbnika. 
„Każdy z was zaważy mi najsilniejszą truciznę, jaką potrafi” - rozkazuje. „Jutro każdy wypije 
truciznę drugiego, a potem swoją własną. Ten który przygotuje silniejszą truciznę, będzie żył, a 
drugi umrze”. 
Obaj natychmiast zabierają się do pracy, ale skarbnik szybko uświadamia sobie, że nie jest w 
stanie przygotować silniejszej trucizny niż farmaceuta, bo to nie jest jego dziedzina wiedzy. 
Więc wymyśla alternatywny plan jak przetrwać. 
W międzyczasie farmaceuta zabiera się za przygotowywanie swojej trucizny, tak silnej, jak to 
tylko możliwe. Ale szybko dochodzi do ważnego wniosku: skarbnik musi zdawać sobie sprawę, 
że napar farmaceuty będzie na pewno silniejszy, i jeśli chce żyć, zapewne wymyśli jakiś inny 



plan, żeby przeżyć. Po zastanowieniu się farmaceuta domyśla się planu skarbnika i 
przygotowuje własny kontrplan. 
Następnego dnia farmaceuta i skarbnik pojawiają się przed królem. Każdy wypija napój 
przygotowany przez drugiego, a potem swój własny. Skarbnik umiera, farmaceuta żyje, a król 
nie dostaje tego, czego chce. Co się stało? 
 
 
30. Zagadka o jasnowidzu 

 
Pewien przedsiębiorca zatrudnił w swojej firmie jako stróża nocnego, swojego przyjaciela. 
Nowozatrudniony gorliwie spełniał swoje obowiązki. Zbliżał się dzień gdy przedsiębiorca miał 
udać się w ważną delegację.  W dniu wyjazdu z rana przyszedł do niego ów przyjaciel mówiąc: 
- Słuchaj! Nie jedź w tą podróż. Miałem w nocy sen, że pociąg, którym zamierzasz jechać 
wykolei się i wszyscy zginą! 
Przedsiębiorca pomyślał: "dziwak z niego, ale może ma prorocze sny?" i zrezygnował z 
podróży. Następnego dnia ogląda wieczorne wiadomości i rzeczywiście - pociąg którym miał 
jechać wykoleił się, wszyscy zginęli. Rano idzie do swego przyjaciela-jasnowidza dziękując mu 
serdecznie mówi: "Niestety muszę cię zwolnić". 
Dlaczego? 
 
 
31. Dylemat skazańca 

 
Skazany więzień miał zostać stracony w ciągu następnego tygodnia. Sędzia zastrzegł ponadto, 
że więzień nie może spodziewać się dnia wykonania wyroku - jeśli więzień będzie wiedział, 
kiedy zginie, to wyrok nie może zostać wykonany. Skazany więzień ucieszył się, ponieważ 
stwierdził, że wyrok nie będzie mógł zostać wykonany żadnego dnia. Dlaczego? Czy miał rację? 
 
 
32. Zagadka o gwoździach i śrubkach 

 
Masz przed sobą trzy pudełka: w jednym są gwoździe, w jednym śrubki, a w jednym i to i to. 
Niestety, nie wiesz co jest w którym pudełku. Pudełka są opatrzone etykietami, jednak żadna z 
nich nie jest przyklejona do właściwego pudełka. Masz prawo jeden raz wyciągnąć dowolny 
element z dowolnego pudełka, po czym musisz tak ustawić etykiety, by zgadzały się z 
zawartością pudełek. Jak to zrobić? (Założenie: w pudełku ze śrubkami i gwoździami jest tyle 
samo gwoździ co śrubek, nie możesz dotykać pudełek ani w żaden sposób określić naocznie 
lub namacalnie, co znajduje się w którym.) 
 
33. Dziwne urodziny 

 
Marek i Jarek są bliźniakami. Pewnego roku okazało się, że urodziny starszego z nich (tego, 
który urodził się pierwszy) wypadły dwa dni później niż młodszego. Czy to możliwe? 



34. Zagadka o czasie 
 

Filozof miał w mieszkaniu zawieszony zegar ścienny. Zegar był bardzo stary i zawsze 
pokazywał błędną godzinę. Filozof spojrzał na wskazówki, położył się spać, a kiedy się obudził 
już wiedział, jaki jest czas. Jak to zrobił? 
 
 
35. Skrzynia i kłódki 

 
Masz wielką skrzynię, którą chcesz przesłać do przyjaciela. Skrzynię można zamknąć na 
kłódkę, a nawet na kilka kłódek. Każdy z was ma własne kłódki, każdą z innym własnym 
kluczem, jednak ty nie masz klucza do żadnej kłódki kolegi, ani on nie ma klucza do żadnej z 
twoich kłódek. Jak wysłać bezpiecznie skrzynię pocztą, by nikt niepowołany nie dostał się do jej 
zawartości? W grę nie wchodzi wysyłka klucza pocztą, gdyż można go łatwo przechwycić. Nie 
macie do dyspozycji innej formy przesyłki oprócz poczty. 
 
 
36. Niedźwiedź polarny i pingwiny 

 
Przyjmijmy, że na jednym kilometrze kwadratowym może żyć 1000 pingwinów, którego mogą 
biegać z prędkością 10km/h i pływać z prędkością 25km/h. Przyjmijmy, że terytorium 
niedźwiedzia polarnego wynosi 10 kilometrów kwadratowych, z czego 25% stanowi woda. 
Niedźwiedź biega z prędkością 30km/h i pływa z prędkością 15km/h. Przyjmując, że niedźwiedź 
nie zje więcej niż jednego pingwina na godzinę, ile pingwinów jest w stanie zjeść niedźwiedź w 
ciągu miesiąca (30 dni)? 
 
 
37. Trzy mądre słowa 

 
Dawno, dawno temu, dwóch egipskich książąt walczyło o rękę księżniczki, córki szejka 
Abbudżabu. Szejk, któremu żaden z kandydatów nie odpowiadał wpadł na świetny pomysł - 
ogłosił wyścig, którego konkurs rozstrzygnie, kto zostanie mężem księżniczki. Obaj kandydaci 
mieli na wielbłądach dojechać z Kairu do Abbudżabu, przy czym ten, którego wielbłąd ostatni 
przekroczy linię mety bierze księżniczkę za żonę. 
Mężczyźni doszli do wniosku, że ten konkurs może trwać wieczność i udali się razem do 
Mędrca po radę. Wyjaśnili mu, że obu zależy na ręce księżniczki i że żaden nie chce się 
wycofać, lecz warunki konkursu przekreślają szansę na uczciwą rywalizację i zwycięstwo. 
Mędrzec wstał, pomyślał chwilę i wypowiedział trzy mądre słowa. Nastrój mężczyzn uległ 
całkowitej zmianie.  Wyszli z namiotu i raźnie rozpoczęli przygotowania do walki o rękę 
księżniczki. 
Co powiedział im mędrzec? 
 
 



38. Pięciu piratów 
 

W załodze pięciu piratów obowiązuje hierarchia liniowa: od najważniejszego do najmniej 
ważnego. Ten, który jest obecnie najważniejszy, jest kapitanem. Piraci znaleźli 100 złotych 
monet, które rozdziela kapitan pomiędzy wszystkich piratów według własnego uznania. Sęk w 
tym, że po rozdziale pieniędzy wszyscy głosują nad tym, czy zabić kapitana. Jeśli przynajmniej 
połowa wszystkich piratów (liczonych łącznie z kapitanem) zagłosuje za zabiciem kapitana, 
wtedy zostaje on zabity, a nowym kapitanem zostaje następny w hierarchii i zabawa zaczyna 
się od nowa, aż pieniądze zostaną rozdzielone tak, że kapitan przeżyje głosowanie. Pytanie 
brzmi: Jak powinien rozdzielić pieniądze początkowy kapitan, tak aby nie zostać zabitym i 
zachować jak największą część łupu? Zakładamy, że piraci potrafią logicznie wnioskować i 
każdy podejmuje zawsze optymalny wybór. W sytuacji gdy zarówno zabicie kapitana, jak i jego 
niezabicie daje piratowi ten sam zysk, głosuje za zabiciem (bo przesuwa się w hierarchii). Gdy 
nie spodziewa się żadnego zysku, to głosuje tak, żeby przynajmniej zachować życie. (Zadanie 
dotyczy znalezienia tzw. równowagi Nasha, ale rozwiązania da się wykoncypować elementarną 
logiką). 
  
 
39. Niewierne żony matematyków 

 
Na kongresie sycylijskich matematyków w Palermo okazało się, że żony niektórych spośród 
zebranych uczonych nie są im wierne. Matematyk, mimo że buja w obłokach, rozmawia z 
kolegami i wie doskonale, którzy z jego kolegów są zdradzani. Nie wie natomiast, czy zdradza 
go własna żona, bo mu nikt tego nie powie. O tym, że przynajmniej jeden z nich jest zdradzany, 
dowiedzieli się od prowadzącego. Dostali też od niego pistolety, aby mogli popełnić honorowe 
samobójstwo, gdyby wydedukowali, że żony ich zdradzają. 
 
Po pierwszej nocy przewodniczący zwołał zebranie i okazało się, że nikt się nie zabił. Nakazał 
więc matematykom ponownie zastanowić się nad wiernością swoich żon. Jednak drugiej nocy 
również nikt się nie zastrzelił. Podobnie trzeciej i czwartej. Piątej nocy natomiast aż pięciu 
matematyków popełniło samobójstwo! 
Ilu matematyków zdradzały żony i jak do tego doszli? 
 
 
40. Zagadka o czarowniku i trzech więźniach 

 
Czarownik uwięził trzech mężczyzn. Ci wybłagali go, by ich nie zabijał. Czarownik zgodził się na 
następującą propozycję: podda ich zagadce, a jeśli przejdą próbę wszyscy trzej zostaną 
uwolnieni. 
Czarownik ustawił ich na trzech kolejnych stopniach schodów i kazał się patrzyć przed siebie, w 
dół schodów. Następnie wyczarował pięć czapek: dwie czerwone i trzy niebieskie. Zawiązał im 
oczy, każdemu nałożył jedną z wyczarowanych czapek, a dwie unicestwił. 



Czarownik powiedział, że od momentu gdy odwiąże im oczy mają 10 sekund, w czasie których 
dowolny z nich ma powiedzieć, jaki jest kolor jego czapki. Jeśli czas minie i nikt nic nie powie, 
mężczyźni zostaną zgładzeni. Jeśli ktoś kto powie swój kolor nie zgadnie, wszyscy zginą. Jeśli 
zgadnie, czarownik uwolni wszystkich. 
Mężczyźni nie mogą się obracać, nie widzą koloru swojej czapki. Mężczyzna stojący na 
najwyższym stopniu widzi kolory czapek dwóch pozostałych mężczyzn. Mężczyzna stojący na 
środkowym widzi tylko czapkę stojącego przed nim, a ostatni z nich nie widzi nikogo. 
Czy z tej sytuacji istnieje wyjście, które da 100% pewności, że mężczyźni się wydostaną? 
 
 
41. Brakująca złotówka 

 
Trójka znajomych zarezerwowała pokój trzyosobowy w hotelu, kosztujący 30 złotych. Kiedy 
przyszli zapłacić, każdy z nich dał 10 złotowy banknot. Nie wiedzieli jednak, że w dni poza 
sezonem pokój jest tańszy o 5 złotych. Recepcjonista wydał im 3 monety po 1zł i 1 monetę po 
2zł. Znajomi popatrzyli na siebie i stwierdzili, że nie da się tego sprawiedliwie podzielić na trzy, 
więc każdy z nich wziął po złotówce, a dwuzłotówkę zostawili jako napiwek. 
Później w hotelu zaczęli się zastanawiać, że coś sie tu nie zgadza. Skoro każdy z nich zapłacił 
po 10zł i otrzymał z powrotem złotówkę, to pokój kosztował faktycznie po 9zł za osobę. 2zł 
zostało u recepcjonisty. Razem jest to 3x9 + 2 = 29zł. Kto zatem wziął brakującą złotówkę? 
 
 
42. W klubie kłamców 

 
W klubie kłamców ukradziono bardzo cenny miniaturowy obraz. Na miejsce sprowadzono 
detektywa, który ma duży problem, gdyż wszyscy członkowie klubu zawsze kłamią. Udało się 
jednak ustalić, że w grę mogą wchodzić tylko 4 osoby, i że obraz skradła tylko jedna z nich. 
Każda z nich przyszła w tym dniu do klubu i opuściła go dokładnie jeden raz, naraz w klubie (co 
zeznał portier, nie znający żadnej z osób) przebywała tylko jedna osoba. Oto zeznania tych 
osób: 

● Anna: Nikt z nas go nie ukradł. Obraz był na miejscu, gdy wychodziłam. 
● Jack: Przybyłem do klubu jako drugi. Obrazu już nie było. 
● Tom: Przybyłem do klubu jako trzeci. Kiedy przyjechałem, obraz ciągle wisiał. 
● Jane: Ktokolwiek go ukradł przybył przede mną. Gdy wychodziłam obrazu już nie było. 

Kto ukradł obraz? 
 
 
43. Logika amerykańskiej konstytucji 

 
Jeden z artykułów amerykańskiej konstytucji mówi, że aby zostać prezydentem należy spełnić 
pięć warunków: 

● trzeba mieć więcej niż 35 lat 
● trzeba być obywatelem U.S.A. 



● trzeba mieszkać w Stanach od przynajmniej 14 lat 
● trzeba być urodzonym w Stanach Zjednoczonych 

Jaki jest piąty warunek będący naturalną logiczną konsekwencją tego artykułu? 
 
 
44. Zagadka z trójkątami 

 
Dlaczego przy przestawieniu figur pojawił się pusty kwadracik? 

 
 
 
45. Zagadka o bakteriach 

Naukowiec przeprowadza doświadczenie, w którym obserwuje tempo rozmnażania się pewnych 
bakterii. W tym celu umieścił dokładnie jedną bakterię w szczelnym, sterylnym pudełku, a 
następnie obserwował tempo podziału. Okazało się, że bakterie rozmnażają się  przez podział 
dokładnie co 60 sekund. Oznacza to, że w czasie jednej minuty zamiast jednej bakterii mamy 
dwie. Eksperyment rozpoczął się o godzinie 00:00 i zakończył ponad godzinę później o 01:14, 
kiedy to pudełko było pełne. O której godzinie pudełko było wypełnione w 1/4? 
 
 
46. Niesymetryczna moneta (unfair coin) 

 
Załóżmy że mamy niesymetryczną monetę w tym sensie, że przy używaniu jej do podjęcia 
losowej decyzji rozstrzygnięcia (TAK lub NIE, TY lub JA, itp.) częściej wypada jedna strona niż 
druga. Chcemy podjąć decyzję rozstrzygnięcia z gwarancją, że szanse wskazania jednej z 
dwóch możliwości będą identyczne. Jak to zrobić przy pomocy monety, o której wiemy że nie 
jest symetryczna, ale nie znamy prawdopodobieństw wypadnięcie jednej lub drugiej strony. 
 
 
 
 



47. Transport jabłek z Appleland do Bananaville 
 

Masz za zadanie przetransportowanie 3000 jabłek z Appleland do Bananaville, w odległości 
1000 mil. Masz ciężarówkę która mieści 1000 jabłek. Jednak na drodze do Bananaville 
obowiązuje cło na  jabłka, i za każdą przejechaną milę musisz zapłacić 1 jabłko. Nie ma cła  za 
przejazd w przeciwnym kierunku, w kierunku Appleland. Jaka jest największa liczba jabłek, 
które możesz dowieźć do Bananaville? 
 
 
48. Zagadka o martwym płetwonurku 

 
W środku lasu leży martwy człowiek w stroju płetwonurka. Skąd się tam wziął? 
 
 
49. Gra w “kamień, nożyce i papier” 

 
Adam i Ewa zagrali 10 razy w grę ”kamień, nożyce i papier”. Adam 4 razy użył kamienia, 5 razy 
nożyc i 1 raz papieru. Ewa użyła kamienia 2 razy i po 4 razy nożyc i papieru. Ani razu nie 
wypadł remis. Kto wygrał? 
 
 
50. Gra  

 
Kelner w eleganckiej restauracji lubi podejmować grę ze swoimi gośćmi, oferując im zagadkę, 
która przyniesie im 50-procentową zniżkę, jeśli tylko potrafią ją rozwiązać. Jeśli jednak się nie 
powiedzie, obiecują kelnerowi 50% napiwku. 
 
Jeden z gości przyjmuje wyzwanie, a kelner przynosi pustą szklankę, zapałkę i zużyty korek do 
wina, i kładzie je przed klientem. Następnie kelner ustawia przed nim talerz, na którym jest 
wystarczająco dużo wody, aby zakryć cały talerz. Kelner mówi do gościa: „Jeśli uda się panu 
wlać wodę do szklanki, nie dotykając, ani nie przesuwając talerza, używając przedmiotów, które 
panu przyniosłem, to dzisiaj dostanie pan 50 procent upustu”. Klient zamówił bogatą kolację i 
dostał 50-procentową zniżkę. Jak to zrobił? 
 
 
 
 
 
 


