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Zagadki logiczne
Poniższe zadania zostały zaczerpnięte z książki Raymonda Smullyana p.t.: "Dama czy tygrys".

Historia
Sprytny król wymyślił sposób na pozbycie się nadmiaru więźniów z lochów. Postanowił przete-
stować inteligencję więźniów i dać im okazję uzyskania wolności (i zyskania pięknej narzeczonej).
Niestety osoby, które nie sprostają zadaniu zostaną pożarte przez tygrysa.

Na drzwiach pokoi minister królestwa umieścił dwa napisy, które są zagadkami logicznymi
wskazującymi, czy za drzwiami znajduję się dama (która ozancza ocalenie) czy tygrys (tzw. "marny
koniec"). Jednak żeby nie było za łatwo król polecił ministrowi przygotować trudne zagadki.

Dzień pierwszy
Król wyjaśnił trzem więzniom, że w każdym z dwóch pokojów znajduje się dama lub tygrys (może
być tak, że w obu pokojach są damy lub tygrysy - wtedy jest to pech lub szczęście więźnia).

Próba 1

"Skąd mam wiedzieć, który pokój wybrać?" – spytał więzień.
Król wskazał na napisy na drzwiach pokojów:

I II
w tym pokoju jest dama, w jednym z tych pokojów jest dama
a w tamtym jest tygrys i w jednym z tych pokojów jest tygrys

"Czy napisy mówią prawdę?" – spytał więzień?
"Jeden z nich jest prawdziwy, lecz drugi fałszywy" – odparł król.
Gdybyś był więzniem, które drzwi otworzyłbyś?

Próba 2

Po zmianie napisów do próby podszedł drugi więzień. Tym razem wyglądały one tak:

I II
w co najmniej jendym tygrys jest

z tych pokojów jest dama w tamtym pokoju

"Czy napisane tu zdania są prawdziwe?" – spytał drugi więzień.
"Oba są prawdziwe bądź oba fałszywe" – odpowiedział król.
Który pokój powinien wybrać więzień?

Próba 3

W tej próbie król znów wyjaśnił, że oba napisy są prawdziwe, bądź oba fałszywe. Oto one:

I II
tygrys jest w tym pokoju dama jest

lub dama jest w drugim pokoju w pierwszym pokoju

Czy w pierwszym pokoju jest dama czy tygrys? A co z drugim pokojem?
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Dzień drugi
Ku nieszczęściu króla wszystkie trzy próby zakończyły się uwolnieniem więźniów (każdy ze swoją
damą). Król polecił więc ministrowi ułożenie kolejnych pięciu, tym razem trudniejszych, zagadek.
Tego dnia król wyjaśniał każdemu więźniowi, że jeśli w pokoju I jest dama, to napis na jego drzwiach
jest prawdziwy, a jeśli tygrys - fałszywy. W pokoju II jest odwrotnie: jeśli jest w nim dama, to
napis jest fałszywy, a jeśli tygrys, to prawidziwy.
Tu też w obu pokojach mągą być damy lub tygrysy, bądź w jednym jest dama, a w drugim tygrys.

Próba 4

Po przedstawieniu powyższych reguł król wskazał nastepujące napisy:

I II
w obu pokojach są damy w obu pokojach są damy

Który pokój powinien wybrać więzień?

Próba 5

Obowiązują te same reguły. Oto napisy:

I II
w co najmniej jednym pokoju jest dama dama jest w pierwszym pokoju

Czy w pierwszym pokoju jest dama czy tygrys? A co z drugim pokojem?

Próba 6

I II
nie ma znaczenia, który pokój wybierzesz dama jest w pierwszym pokoju

Próba 7

I II
nie jest bez znaczenia, który pokój wybierzesz wygrasz wybierając pierwszy pokój

Czy w pierwszym pokoju jest dama czy tygrys? A co z drugim pokojem?

Próba 8

A teraz król pokazał więźniowi dwa napisy i powiedział: "Nie musze ci mówić, jaki jest rozkład tych
napisów. Możesz rozwiązać zagadkę bez tej informacji. Pamiętaj tylko o zasadach". Oto napisy:

w tym pokoju jest tygrys
w obu pokojach są tygrysy

Dzień trzeci
"Trzeba to pogmatwać" – rzekł król do ministra. "Jutro zamiast dwóch pokojów będą trzy, i tylko
w jednym będzie dama, a w dwóch tygrysy".
Jak powiedział, tak zrobił.

Próba 9

Kolejnemu więźniowi król pokazał troje drzwi i objaśnił, że w jednym jest dama, a w dwóch tygrysy.
A napisy były takie:

I II III
w tym pokoju jest tygrys w tym pokoju jest dama w pokoju II jest tygrys

Król oświadczył, że co najmniej jeden z tych napisów jest pradziwy. Gdzie jest dama?
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Próba 10

W tej próbie również była tylko jedna dama i dwa tygrysy. Król objaśnnił więźniowi, że napis na
drzwiach pokoju, w którym jest dama, jest prawdziwy, a co najmniej jeden z dwóch pozostałych
napisów jest fałszywy. Oto napisy:

I II III
tygrys jest w pokoju II w tym pokoju jest tygrys tygrys jest w pokoju I

Co powinien zrobić więzień?

Próba 11

W kolejnej próbie król wyjaśnił więźniowi, że w jednym pokoju jest dama, ww drugim - tygrys, a
trzeci pokój jest pusty. Napis na drzwiach pokoju z damą jest prawdziwy, napis na drzwiach pokoju
z tygrysem jest fałszywy, a napis na drzwiach pokoju pustego może być prawdziwy lub fałszywy.
Oto napisy:

I II III
pokój III jest pusty tygrys jest w pokoju I ten pokój jest pusty

Który pokój powinien wybrać więzień (zakładając, że woli damę od pokoju pustego, co wcale nie
jest oczywiste ;)

Dzień czwarty
Król załamany tym, że wszyscy więźniowie otrzymali narzeczone i wydostali się na wolność posta-
nowił spróbować raz ostatni. Tym razem wymyślił naprawdę trudną zagadkę.

Próba 12

Tym razem pokoi było dziewięć. Król wyjaśnił, że tylko w jednym z nich jest dama, a w pozostałych
są tygrysy lub jest pusto. Ponadto: napis na drzwiach pokoju z damą jest prawdziwy, napisy na
drzwiach pokoi z tygrysami są fałszywe, a napisy na drzwiach pokoi pustych mogą byc prawdziwe
lub fałszywe. Oto napisy

I II III
dama jest w pokoju z liczbą ten pokój jest pusty napis V jest trafny
nieparzystą na drzwiach bądź napis VII jest błędny

IV V VI
napis I jest błędny napis II bądź napis IV jest trafny napis III jest błedny

VII VIII IX
damy nie ma w pokoju I w tym pokoju jest tygrys w tym pokoju jest tygrys

a pokój IX jest pusty a napis VI jest błędny

Więzień zastanawiał się dłuższą chwilę, po czym wykrzyknął: "To nei w porządku!".
"Wiem o tym" – zaśmiał się król.
"Bardzo zabawne!" – odparł więzień. Dajrze mi przynajmniej porządną wskazówkę, czy pokój VIII
jest czy nie jest pusty."
Król był na tyle przyzwoity, że odpowiedział mu na to pytanie, a wówczas więzień był w stanie
wywnioskować, gdzie jest dama.
W którym pokoju była dama?

Na koniec serdecznie polecam książkę, z której pochodzą te zagadki. Pewnie łatwo ją dostać w
internecie. Mogę też pożyczyć :)
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