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1 Zagadki logiczne
Dzisiaj zahaczymy o dział matematyki zwany logiką. W wielkim skrócie, dział
ten zajmuje się badaniem logicznych następstw pewnych zjawisk uznawanych
przez nas za prawdziwe. My przyjrzymy się temu zagadnieniu poprzez rozwią-
zywanie zagadek:

1. Państwo Kowalscy siedzą przy stole z ich miłym gościem. Mówią właśnie
o papierosach i z rozmowy okazuje się, że dwie osoby palą Marlboro, dwie
palą Mocne i dwie Camele. Pani nie pali Cameli, Mocnych, a kto nie pali
Marlboro, nie pali także Mocnych. Jakie pepierosy pali każda z tych osób?

2. Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są doskonałymi rzemieślnikami
i reprezentują zawody: czapnika, kowala, piekarza oraz rzeźnika. Żaden z
nich nie nosi nazwiska wiążącego się z wykonywanym zawodem. Ani Młot,
ani Rogalik nie jest czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski. Kowalem
nie jest Rogalik. Kto kim jest?

3. Masz trzy torby. Na pierwszej jest napisane "Jabłka i pomarańcze", na
drugiej "Jabłka", a na trzeciej "Pomarańcze". Wszystkie etykiety są nie-
poprawne. Sięgasz do torby A i wyciągasz pomarańczę. Czy już wiesz jak
powinny być rozmieszczone etykiety?

4. (a) Hipoteza pierwsza: Hipoteza druga jest fałszywa, a hipoteza trzecia
jest prawdziwa.

(b) Hipoteza druga: Hipoteza czwarta jest prawdziwa, a hipoteza szósta
jest fałszywa.

(c) Hipoteza trzecia: Hipoteza czwarta jest fałszywa, hipoteza piąta jest
prawdziwa.

(d) Hipoteza czwarta: Hipotezy druga i szósta są obydwie prawdziwe.
(e) Hipoteza piąta: Hipoteza pierwsza jest prawdziwa, a hipoteza druga

jest fałszywa.
(f) Hipoteza szósta: Hipoteza czwarta jest fałszywa, a hipoteza piąta

jest prawdziwa.
Co najmniej jedna z tych hipotez jest prawdziwa. Które są fałszywe?

5. Kłamca zawsze kłamie, a prawdomówny zawsze mówi prawdę. Zadaj
jedno pytanie spotkanej osobie tak, abyś wiedział, czy jest to kłamca,
czy osoba prawdomówna.
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6. Przy Okrągłym Stole siedzi pięciu rycerzy Króla Artura. Każdy z nich
jest albo wiernym królowi albo zdrajcą. Jak to w takich zagadkach bywa
wierni rycerze zawsze mówią tylko prawdę, natomiast rycerze-zdrajcy za-
wsze kłamią. Lancelot mówi, że Gawain jest wiernym rycerzem. Pala-
medes twierdzi, że Tristan jest zdrajcą. Galahad przekonuje, że Lancelot
jest zdrajcą. Gawain mówi, że Palamedes jest zdrajcą. Tristan twierdzi,
że zdrajcą jest Gawain lub Galahad. Ilu zdrajców siedzi przy Okrągłym
Stole?

7. Wyspę zamieszkują prawdomówni i kłamcy. Prawdomówni zawsze mówią
prawdę, a kłamcy zawsze kłamią. 21 mieszkańców ustawiło sie w kolejce.
Każda osoba z kolejki, z wyjątkiem pierwszej, powiedziała: Ósoba stojąca
bezpośrednio przede mną to kłamca", natomiast osoba stojąca w kolejce
jako pierwsza powiedziała: "Wszyscy za mną to kłamcy". Ilu kłamców
stało w kolejce?

8. Jest 12 jednakowo wyglądających kul. Wiadomo, że jedna z kul jest nieco
cięższa niż pozostałe. Jak za pomocą tylko trzech ważeń za pomocą wagi
szalkowej znaleźć tą jedną kulę?

9. Jest pewna ilość drewnianych sześcianów o identycznych wymiarach i po
puszce farby czerwonej i niebieskiej. Ścianę każdego sześcianu należy po-
malować na czerwono lub niebiesko. Inaczej malować nie wolno. Ile mak-
symalnie można pomalować sześcianów, aby odróżniały się od siebie?

10. Na pewnej planecie żyją kosmici koloru zielonego i czerwonego. Na pół-
nocnej półkuli zieloni mówią tylko prawdę, a czerwoni zawsze kłamią. Na
półkuli południowej odwrotnie: zieloni kłamią, a czerwoni zawsze mówią
prawdę. Twój statek kosmiczny rozbił się na tej planecie w nocy. Jest
ciemno więc nie możesz rozpoznać koloru kosmitów. Jakie jedno pytanie
zadasz pierwszemu napotkanemu kosmicie, żeby dowiedzieć się jakiego jest
koloru i na której półkuli wylądowałeś?

11. Podobno Albert Einstein, będący autorem tej zagadki twierdził, iż 98%
ludności świata nie jest w stanie jej rozwiązać. Wiadomo, że obok siebie
stoi 5 domów, każdy w innym kolorze. W każdym domu mieszka jedna
osoba innej narodowości. Każda osoba ma swój ulubiony napój, pali jeden
gatunek papierosów i posiada określone zwierzę. Żadna z tych pięciu osób
nie pije tego samego napoju, nie pali tych samych papierosów, nie posiada
tych samych zwierząt. Anglik mieszka w czerwonym domu. Szwed ma
psa. Duńczyk pije herbatę. Zielony dom stoi z lewej strony białego domu.
Właściciel zielonego domu pije kawę. Osoba paląca Pall Mall ma ptaka.
Osoba w środkowym domu pije mleko. Właściciel żółtego domu pali Dun-
hill. Norweg mieszka w pierwszym domu. Palacz Marlboro mieszka obok
tego, co ma kota. Właściciel konia mieszka obok palacza Dunhill. Palacz
Winfield pije piwo. Norweg mieszka obok niebieskiego domu. Niemiec pali
Rothmanns. Palacz Marlboro ma sąsiada, który piję wodę. Kto hoduje
rybki?
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