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Zagadki matematyczne

1. Dwóch ojców i dwóch synów postanowiªo zje±¢ jajka na ±niadanie. W sumie zjedli ich trzy, z tym »e ka»dy
zjadª caªe jajko. Jak to mogªo si¦ sta¢?

2. Do dyspozycji masz wiadro mieszcz¡ce w sobie 5 litrów wody oraz mniejsze o pojemno±ci 3 litrów. Jak za
ich pomoc¡ odmierzy¢ 1 litr wody?

3. Autobus, oprócz kierowcy, mie±ci 20 pasa»erów. Pomi¦dzy pierwszym i ostatnim przystankiem zatrzymuje
si¦ na 11 przystankach. Ilu maksymalnie ró»nych pasa»erów mo»e wsi¡±¢ w czasie przejazdu caªej jednej
trasy, przy zaªo»eniu, »e »adnych dwóch pasa»erów wsiadaj¡cych na tym samym przystanku nie mo»e
jednocze±nie wysi¡±¢?

4. Skazany wi¦zie« miaª zosta¢ stracony w ci¡gu nast¦pnego tygodnia. S¦dzia zastrzegª równie», »e wi¦zie«
nie mo»e spodziewa¢ si¦ dnia wykonania wyroku - je±li wi¦zie« b¦dzie wiedziaª, kiedy zginie, to wyrok nie
mo»e zosta¢ wykonany. Skazany wi¦zie« ucieszyª si¦, poniewa» stwierdziª, »e wyrok nie b¦dzie mógª zosta¢
wykonany »adnego dnia. Dlaczego? Czy miaª racj¦?

5. Rzucasz pi¦ciokrotnie sze±cienn¡ kostk¡ do gry. Która z tych sytuacji jest bardziej prawdopodobna?: a)
padnie dokªadnie jedna szóstka b) nie padnie »adna szóstka

6. Na wyspie matematyków byª sobie król, który pewnego dnia ogªosiª, »e wie o co najmniej jednej »onie,
która zdradza swojego m¦»a. 40 dni pó¹niej rankiem okazaªo si¦, »e wszystkie niewierne »ony w królestwie
zostaªy zasztyletowane. Ile byªo niewiernych »on?

Zaªo»enia: król wie o wszystkich niewiernych »onach, m¦»owie wiedz¡ o zdradach wszystkich »on, oprócz
swojej wªasnej. Kiedy tylko matematyk zorientuje si¦, »e jego »ona go zdradza, zabija j¡ w nocy sztyletem.
Po wydaniu ogªoszenia przez króla, »adna »ona nie dopu±ciªa si¦ wi¦cej zdrady.

7. W pokoju jest 5 osób: rycerze i zbóje. Rycerz zawsze mówi prawd¦, a zbój zawsze kªamie. Ka»dego
zapytano, ile jest rycerzów w pokoju. Padªy nast¦puj¡ce odpowiedzi: 1,2,3,4,5. Ile jest rycerzów w pokoju?

8. Agata byªa bardzo ciekawa ±wiata za szyb¡. Codziennie z zainteresowaniem wypatrywaªa, jak chªopcy na
zewn¡trz graj¡ w piªk¦ i szczerze »aªowaªa, »e nie mo»a zagra¢ z nimi. Pewnego dnia chªopcy wykopali
piªk¦, a ta stªukªa szyb¦. Agata natychmiast po»aªowaªa swojej ciekawo±ci. Dlaczego?

9. Wybraªe± si¦ samochodem na przeja»dzk¦. Drog¦ do celu pokonaªe±, jad¡c z pr¦dko±ci¡ 50 km na godzin¦.
Droga powrotna byªa znacznie lepsza, w zwi¡zku z czym wracaj¡c t¡ sam¡ tras¡ jechaªe± z pr¦dko±ci¡ 70
kilometrów na godzin¦. Jaka byªa ±rednia pr¦dko±¢ na trasie?

10. Masz wielk¡ skrzyni¦, któr¡ chcesz przesªa¢ do przyjaciela. Skrzyni¦ mo»na zamkn¡¢ na kªódk¦. Ka»dy z
was ma wªasn¡ kªódk¦ z kluczem, jednak ty nie masz klucza do kªódki kolegi, ani on nie ma klucza do
twojej. Jak wysªa¢ bezpiecznie skrzyni¦ poczt¡, by nikt nie powoªany nie dostaª si¦ do jej zawarto±ci? W
gr¦ nie wchodzi wysyªka klucza poczt¡, gdy» mo»na go ªatwo przechwyci¢.

11. Ten, kto to wytwarza, nie potrzebuje tego. Ten kto to kupuje te» tego nie potrzebuje. Ten który potrzebuje,
nie kupuje tego. Ten kto to ma nie wie o tym. Co to jest?

12. Masz do dyspozycji trzy krany. Woda lec¡ca z pierwszego mogªaby napeªni¢ zbiornik na wod¦ w czasie
5 minut. Woda lec¡ca z drugiego kranu napeªniªaby ten sam zbiornik w czasie 12 minut, a za pomoc¡
ostatniego kranu zbiornik ten mo»na napeªni¢ w 20 minut.

W jakim czasie napeªni si¦ zbiornik, je±li wszystkie trzy krany zostan¡ równocze±nie wª¡czone?
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13. Pa«stwo Kowalscy maj¡ dwójk¦ dzieci. W rozmowie ze znajomymi Iksi«skim wspomnieli, »e ich córka
Magda idzie wªa±nie do przedszkola. Iksi«ski za nic w ±wiecie nie mógª sobie przypomnie¢ imion obu dzieci,
ani nawet ich pªci. Informacja o tym, »e jedno z dzieci jest dziewczynk¡ daªa mu jednak do my±lenia. Jakie
jest prawdopodobie«stwo, »e drugie dziecko Kowalskich jest chªopcem?

14. Na zaj¦ciach matematyki w klasie 5 nauczycielka musiaªa wykona¢ pilny raport. Aby zaj¡¢ uczniów, kazaªa
im policzy¢ sum¦ liczb od 1 do 200. Maªy Jasio bez pomocy kalkulatora obliczyª to w pami¦ci w ci¡gu 10
sekund. Jak mu si¦ to udaªo?

15. Na przyj¦cie zaproszono go±ci, którzy si¦ wcze±niej nie znali. Ka»dy z nich podaª r¦k¦ drugiemu, i »aden
z nich nie podawaª r¦ki dwa razy tej samej osobie. �¡cznie byªo 66 u±ci±ni¦¢ dªoni. Ile osób przyszªo na
przyj¦cie?

16. Naukowiec przeprowadza do±wiadczenie, w którym obserwuje tempo rozmna»ania si¦ pewnych bakterii.
W tym celu umie±ciª dokªadnie jedn¡ bakteri¦ w szczelnym, sterylnym pudeªku, a nast¦pnie obserwowaª
tempo podziaªu. Okazaªo si¦, »e bakterie rozmna»aj¡ si¦ tak, »e s¡ w stanie rozmna»a¢ si¦ przez podziaª co
minut¦, co oznacza, »e w czasie jednej minuty zamiast jednej bakterii mamy dwie. Eksperyment rozpocz¡ª
si¦ o godzinie 00:00 i zako«czyª godzin¦ pó¹niej o 01:00, kiedy to pudeªko byªo peªne. O której godzinie
pudeªko byªo wypeªnione w 1/4?

17. Mamy sze±¢ zmiennych: a, b, c, d, e i f. Ka»da z nich przyjmuje inn¡, caªkowit¡ warto±¢ z przedziaªu od
1 do 6. Je»eli prawd¡ jest, »e: a 6= 5 a 6= 6 b < a b > d e = 4 c > f ile równa jest ka»da z nich?

18. Jeste± robakiem siedz¡cym w wierzchoªku sze±ciennego pokoju. Nie potra�sz lata¢, chcesz dosta¢ si¦ do
najdalej oddalonego wierzchoªka pokoju, znajd¹ najkrótsz¡ drog¦.

19. W mitycznym mie±cie jest 100 000 rodzin bezdzietnych. Ka»da rodzina ma jedno dziecko wi¦cej rocznie
do momentu urodzenia pierwszego chªopca. Jaki procent dzieci stanowi¡ chªopcy po 10 roku.

20. Jaki k¡t tworz¡ wskazówki zegara o 15.15.

21. W pokoju bez okien znajduj¡ si¦ trzy identyczne »arówki, ka»da jest poª¡czona do jednek z wª¡czników,
który znajduje si¦ poza pokojem. Ka»da z »arówek jest obecnie wyª¡czona. Znajdujesz si¦ poza pokojem,
drzwi s¡ zamkni¦te. Mo»esz przez chwil¦ manipulowa¢ wª¡cznikami, nast¦pnie wchodzisz do pokoju i
nale»y zgadn¡¢, która »arówka jest podª¡czona do któego wª¡cznika.

22. Karolina, Przemek i Paulina to uczniowie trzech ró»nych szkóª (szkoªa nr 1, szkoªa nr 2 i technikum).
Ka»de z nich kupiªo skuter w innym kolorze. Wiadomo »e:

(a) Przemek nie chodzi do szkoªy nr 1 i wybraª skuter »óªty, cho¢ woli kolor niebieski.

(b) Paulina jest uczennica szkoªy nr 2.

(c) Ucze« ze szkoªy nr 1 nie kupiª skutera w kolorze czerwonym.

W jakich kolorach skutery kupili Karolina, Przemek i Paulina?

23. S¡ kulki w trzech ró»nych kolorach: czerowny, zielony, niebieski. Tylko trzy kulki nie s¡ czerwone, tylko
cztery nie s¡ zielone i tylko pi¦¢ nie jest niebieskich. Ile jest kulek?

24. W pewnej jamie »yªy smoki czerwone i smoki zielone. Ka»dy czerwony smok miaª 6 gªów,8 nóg i 2 ogony.
Ka»dy zielony smok miaª 8 gªów, 6 nóg i 4 ogony. Wszystkich ogonów byªo 44, a zielonych nóg byªo o 6
mniej ni» czerwonych gªów. Ile czerwonych smoków »yªo w tej jamie?

25. Pewien czªowiek w dzie« swoich urodzin w 1845 roku powiedziaª: - Je±li mój wiek sprzed 15 lat pomno»e
przez mój wiek za 15 lat to otrzymam rok swoich urodzin. Ile ma lat i w którym roku urodziª si¦ jubilat?

26. Maªgosia ma teraz 3 razy tyle lat, ile Ja± miaª wtedy, gdy Maªgosia miaªa tyle, ile Ja± ma teraz. Kiedy Ja±
b¦dzie miaª tyle lat, ile ma ich teraz Maªgosia, razem b¦d¡ mieli 28 lat. Ile lat ma obecnie ka»dy z nich?

27. Dziadek i babcia maj¡ razem 154 lata. Powiedz ile lat ma dziadek, a ile babcia wiedz¡c, »e babcia ma
teraz dwa razy tyle lat ile dziadek miaª wtedy kiedy babcia miaªa tyle ile dziadek ma teraz.
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