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WSTĘP 
 
     W Ŝyciu kaŜdego z nas nieustannie pojawiają się najróŜniejsze problemy, które trzeba jakoś 
rozwiązać. Gdy musimy przy tym uwzględnić wiele czynników tworzących sieć zawiłych 
powiązań określamy je często mianem łamigłówek. Najciekawsze krąŜą wśród ludzi spisane w 
róŜnego typu zbiorach zadań logicznych, matematycznych, itp., bądź powtarzane są ustnie. Dzięki 
temu  mogą one doskonale pełnić swoje najwaŜniejsze zadania, czyli uczyć i jednocześnie bawić. 
     Zgromadzone w tej pracy łamigłówki są ćwiczeniami; stanowią rodzaj zaprawy i przygotowania 
do rozwiązywania tzw. rzeczywistych problemów spotykanych w Ŝyciu codziennym. MoŜna uznać 
to stwierdzenie za przesadne, jednak warto pamiętać, Ŝe podobne myśli wyraŜają teŜ inni autorzy, 
np. L. Pijanowski w swojej ksiąŜce pt. „Rozkosze łamania głowy” napisał: 
„... zagadki rozwiązywano juŜ w czasach faraonów; filozofie staroŜytnej Grecji, zadając podstępne 
pytania, nie uprawiali bynajmniej tylko płochej zabawy, lecz budowali fundamenty światopoglądu, 
które i dzisiaj są waŜne. Chcemy bowiem, aby świat był logiczny, a kaŜdy skutek miał wyraźną 
przyczynę.” 
     Jeśli ktoś jeszcze wątpi w zalety łamigłówek i uwaŜa, Ŝe słuŜą jedynie do „płochej zabawy”, 
niech spróbuje kilka rozwiązać.  Pozna wtedy trud z tym związany, a być moŜe nie uzyska Ŝadnych 
rezultatów mimo wielu starań i znacznego wysiłku. Zapewne będzie się wówczas zastanawiał, 
dlaczego nie potrafi rozwiązać konkretnej zagadki, łamigłówki albo zadania szkolnego. Jakich 
umiejętności lub wiedzy mu zabrakło, aby osiągnąć ten cel? 
     Odpowiedzi moŜe usłyszeć róŜne, np. za mało ćwiczysz, w twoim rozumowaniu są błędy, nie 
potrafisz logicznie myśleć, itp. Wobec takiej sytuacji pozostaje dać za wygraną lub próbować dalej 
nabywając stopniowo wprawy i doświadczenia niezbędnego przy rozwiązywaniu łamigłówek. 
Warto przy tej okazji uwaŜnie przyjrzeć się naszym rozumowaniom i logice myślenia. 
     Głównym zadaniem pracy „Jak rozwiązywać łamigłówki” jest pomagać. Dlatego przy kaŜdej z 
61 zamieszczonych tu łamigłówek znajdują się opisy powalające dokładnie śledzić rozumowania 
prowadzące do rozwiązań. SłuŜyć to ma przede wszystkim czytelnikowi pragnącemu badać 
rozmaitość łamigłówek, poszukującemu uniwersalnych sposobów ich rozwiązywania, choć moŜe 
być przydatne równieŜ dla tych, którzy chcieliby jedynie sprawdzić swoje umiejętności, okazyjnie 
w celach rozrywkowych. 
     Wśród rozmaitych opracowań na temat łamigłówek tylko nieliczne wyróŜniają ich rodzaje, a 
tym z kolei przypisują odpowiednie metody i techniki rozwiązań. Niniejszą pracę do takich właśnie 
naleŜy zaliczyć. Przedstawiono tu bowiem rodzaje łamigłówek, w których bohaterowie, np. róŜne 
osoby, towarzyszące im zwierzęta lub przedmioty występują zawsze podzieleni na małe grupy 
nazywane dalej zbiorami. Stąd bierze się uŜywane w rozdziałach II ÷ VI krótkie określenie – 
łamigłówki o zbiorach. Prezentacja materiału kaŜdego z wymienionych rozdziałów przebiega 
etapowo w częściach pod oznaczeniami: -Ł-, -CH-, -R-, -P-, -C-, (-R- złoŜone jest z mniejszych 
części: -Ł_-, -W_-, -M_-,  -RS_-), według ośmiopunktowego planu. Stanowi on dydaktyczną 
nowinkę przygotowaną specjalnie w celu usprawnienia nauki rozwiązywania łamigłówek o 
zbiorach choć wiadomo, Ŝe w przypadku wielu innych równieŜ dobrze spełni swoje zadanie. W 
związku z tym wszystkim zainteresowanym podano niŜej jego uogólnioną wersję.  
     Zakładając, Ŝe wśród łamigłówek logicznych i matematycznych1) dają się wyróŜnić pewne ich 
rodzaje, w obrębie których moŜna zastosować ustalone dla nich sposoby rozwiązywania, podać 
naleŜy: 

1) przykłady kilku łamigłówek naleŜących do rodzaju wyodrębnionego na podstawie 
punktu 2), 

2) charakterystykę w/w łamigłówek zawierającą przede wszystkim opis cech, które 
wyróŜniają je spośród innych, a sporządzoną na  podstawie analizy ich treści, 

3) dodatkowe wiadomości (ewentualnie) z zakresu logiki, matematyki lub inne niezbędne 
przy rozwiązywaniu,  

 

1)      Mogą to być takŜe, np.: zadania tekstowe z matematyki, z fizyki itp. 
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4) ogólne przedstawienie wspólnego dla danego rodzaju  łamigłówek sposobu (sposobów) ich 
       rozwiązywania, 
5)  przykłady szczegółowych rozwiązań dla łamigłówek wymienianych w punkcie 1) wg  
       sposobu (sposobów) omówionego w punkcie 4),  
6)  przykłady: 

                 -  łamigłówek, które mogą stanowić róŜne modyfikacje przedstawionych w 
                    punkcie 1) oraz  
                 -  sposoby ich rozwiązywania (nowe lub juŜ poznane), 

        7)    podsumowanie (powinno zawierać dodatkowe wyjaśnienia oraz refleksję nad 
               zastosowanymi sposobami rozwiązań połączone z ich porównywaniem i uogólnianiem), 

8)   przykłady dalszych łamigłówek z rodzaju wyodrębnionego na podstawie punktu 2) 
         przeznaczone do ćwiczeń. 

 
       Inne nowości występujące w tej pracy, na które warto zwrócić uwagę czytelnika to nigdzie 
dotąd nie opisywany sposób tworzenia tzw. połączonych tablic zwłaszcza dla czterech i pięciu 
zbiorów. Poszczególne rozdziały odpowiadają uporządkowaniu łamigłówek według liczby zbiorów 
i rodzaju powiązań między ich elementami. Klasyfikacja tych powiązań2), przeprowadzona w 
części -CH- rozdziału IV jest równieŜ niespotykana. Dowodem tego mogą być rozmaite wersje 
łamigłówek -Ł10- ÷ -Ł15-, w których autorzy podobnych opracowań, zbiorów nie dostrzegają. 
NaleŜy jednak dodać, iŜ taka odmienność spojrzeń jest korzystna, gdyŜ prowadzi zazwyczaj do 
zmiany kierunku myślenia nad rozwiązywaniem kaŜdego problemu. 
       Mimo nietypowego potraktowania tematu i wielu nowości moŜna tu znaleźć sporo łamigłówek 
dobrze znanych bo wielokrotnie juŜ przedstawianych czytelnikowi w róŜnych ksiąŜkach i 
czasopismach.  Naśladując postępowanie L. Pijakowskiego, podajemy informacje dotyczące ich 
pochodzenia w rozwiązaniach albo bezpośrednio pod tekstem danej łamigłówki. 
       Na koniec waŜne zalecenia dotyczące korzystania z tej pracy. Czytelnik 
analizujący zawarte w punktach -RS- rozwiązania nie powinien spoglądać na gotowe 
tabele i tablice. Lepiej będzie sporządzić własne i wypełniać je kolejno według 
podanego przy nich tekstu. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Powiązania między elementami zbiorów łamigłówek nazywamy teŜ (zamienienie) związkami lub 
przyporządkowaniami. 
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I.   LOGIKA W  ŁAMIGŁÓWKACH. 
 
      Z pewnością kaŜdy się zgodzi, Ŝe rozwiązywanie łamigłówek to rodzaj pracy umysłowej, 
polegającej głównie na myśleniu. Często próbujemy określić ją dokładniej uŜywając słów: 
myślenie logiczne, rozumowanie itp. Zanim pokaŜemy w jaki sposób moŜna rozwiązywać 
łamigłówki, wyjaśnimy i uporządkujemy powyŜsze określenia. W tym celu przyjrzyjmy się 
następującej sytuacji: 
      Pewna uczennica codziennie wieczorem pakuje do swojego plecaka zeszyty i ksiąŜki potrzebne 
następnego dnia w szkole. Pamięta teŜ doskonale, Ŝe zawsze jeŜeli będzie lekcja wf-u to naleŜy 
zabrać do szkoły strój sportowy. Jutro będzie wf –  stwierdza spoglądając na tygodniowy plan 
lekcji.  
A więc – myśli sobie – naleŜy zabrać do szkoły strój sportowy. 
      MoŜna teraz przeanalizować zachowanie tej uczennicy i powiedzieć jak dochodzi ona do 
przekonania o konieczności  zabrania stroju sportowego na lekcję wf-u. 
Dysponując informacją zapamiętaną: 
   1a)  zawsze jeŜeli będzie lekcja wf-u,  to naleŜy zabrać do szkoły strój sportowy,  
oraz informacją zawartą w tygodniowym planie lekcji, a wyraŜoną w stwierdzeniu: 
   1 b)  (jutro) będzie lekcja wf-u, 
sformułowała trzecią informację: 
   1 c) naleŜy zabrać do szkoły strój sportowy. 
      Widać z tego przekładu, Ŝe źródła informacji mogą być róŜne, w tym m.in. ksiąŜki, notatniki, 
nasza pamięć oraz samo myślenie. Istotny jest sposób ich formułowania oraz znaczenie uŜywanych 
przy tym słów. 
     Jakim zdaniem jest 1a) i co właściwie nam mówi? W gramatyce języka polskiego zdania o tej 
postaci są określane jako złoŜone warunkowe (dokładniej – warunkowe rzeczywiste). Podobnie w 
logice nazywamy je okresem warunkowym, choć o wiele częściej implikacją logiczną. Pierwsza 
jego część nazywana poprzednikiem wyraŜa po słowie „jeŜeli” pewien warunek a druga,  po słowie 
„to” zwana następnikiem, mówi, co musi w związku z nim wystąpić. Poprzednik implikacji ma 
charakter warunku wystarczającego. Podkreślamy to często słowem „zawsze” dla odróŜnienia od 
warunku koniecznego (niezbędnego), który podkreśla słowo „tylko”. Zatem nasza uczennica 
powinna zabrać do szkoły strój sportowy „zawsze” (choć nie „tylko”) pod takim warunkiem, Ŝe 
będzie lekcja wf-u. 
      W podobny sposób wyraŜamy nasze myśli przy wielu okazjach np.: 
- na lekcjach matematyki  
            2 a)   jeŜeli liczba a jest podzielna przez 4 to (liczba a) dzieli się takŜe przez 2 1) 

            2 b)   liczba a jest podzielna przez 4  
a więc 
            2 c)   liczba a dzieli się takŜe przez 2 
 -  na lekcjach chemii 
            3a)  jeŜeli ta ciecz jest kwasem to zabarwi (ona) papierek lakmusowy na czerwono 
            3b)  ta ciecz jest kwasem 
a więc 
            3c)  zabarwia (ona) papierek lakmusowy na czerwono. 
     Niewątpliwie w punktach 1), 2), 3), przedstawione są przykłady tzw. logicznego myślenia,  
z których kaŜde ma taki sam przebieg. Początkowo dana jest pewna wiedza w postaci dwóch 
informacji (oznaczonych literami a, b) nazywanych przesłankami. Wywołują one proces myślowy 
polegający na uświadomieniu sobie i stwierdzeniu nowej   (pod pewnymi względami) informacji 
zwanej wnioskiem. Proces myślowy, o którym mowa to właśnie rozumowanie a dokładniej jego 
odmiana nazywana wnioskowaniem 2).O wszystkich powyŜszych przykładach  
 

1)  Dalej krótko będziemy pisali „jeŜeli…. to…, zamiast zawsze jeŜeli…to… . 
2)  Rozumowania obejmują (poza wnioskowaniem) takŜe wyjaśnianie, dowodzenie, sprawdzanie itp. 
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wnioskowań moŜna powiedzieć, Ŝe mają tę samą formę 1) bo: 
-    w przesłankach oznaczonych jako 1a),  2a),  3a) powtarzają się słówka „jeŜeli,… to” 
- przesłanki 1b), 2b), 3b) to powtórzenia zdań pojedynczych oznajmujących, 
występujących między słówkami „jeŜeli” i „to” w 1a),  2a)  i  3a), 
-   wnioski 1c),  2c)  i  3c) poprzedzone zawsze słówkiem „zatem” lub „więc” to powtórzenia zdań 
pojedynczych oznajmujących występujących w 1a),  2a),  3a)  po słówku „to”.  
Wnioskowania moŜna w takim razie zapisać przy pomocy elementów stałych tj. „jeŜeli,… to”, 
„wi ęc”, „zatem” oraz zmiennych czyli poszczególnych zdań pojedynczych oznajmujących, 
stanowiących przesłanki i wnioski, a które oznaczamy zwykle literami p, q, r , s itp. Otrzymujemy 
wtedy napisy w postaci: 
                                       jeŜeli p to q 

Sch 1a                        p 
                                                
                                      więc: q 
   
     Badaniem tego rodzaju wnioskowań zajmuje się logika (formalna) a dokładniej jej dział 
nazywany klasycznym rachunkiem zdań  (KRZ). W logice tej słówka „jeŜeli,… to” przyjęto 
oznaczać (najczęściej) znakiem → (w logice matematycznej ==>). Ostatecznie SCh 1a                       
przyjmuje postać: 

                                    p → q       przesłanka pierwsza  
              Sch 1b                  p           przesłanka  druga 
 

                               q           wniosek 
 

zwany logicznym schematem wnioskowania. 
     Słowo „forma” przy opisie wnioskowań oznacza pewną cechę ich kształtu, która nie zaleŜy od 
treści przesłanek ani wniosku (treść ta moŜe być całkowicie dowolna). Przypomina to foremki 
uŜywane w kuchni do wypieku ciast. MoŜna je napełniać zarówno słodkim ciastem jak i mokrym 
piaskiem (czyli odpowiednikami róŜnych treści) lecz niezaleŜnie od rodzaju materiału kształt jego 
pozostanie zawsze taki sam dla danej foremki (czyli odpowiednika konkretnego schematu 
wnioskowania). 
     Według Sch 1b wnioskujemy bardzo często. Wraz z innymi schematami stanowi on swego 
rodzaju „wzór” na logiczne  myślenie, a nazywany jest modus ponendo ponens (wg tłumaczenia K. 
Ajdukiewicza znaczy to sposób przez twierdzenie stwierdzający) lub po prostu regułą odrywania. 
Słówka „jeŜeli,…to” w przesłance pierwszej pełni rolę łącznika zdań pojedynczych 
oznajmujących, które oznaczyliśmy literami, „p” i „q”. Powstałe w ten sposób zdania złoŜone p→q 
uwaŜamy za nieprawdziwe tylko przy prawdziwym poprzedniku (p) i fałszywym następniku (q). 
Implikację moŜna teŜ wyrazić w słowach „nieprawda, Ŝe p jest prawdziwe i q jest fałszywe”. 
Oczywiście w KRZ uŜywa się takŜe innych słów łączących zdania pojedyncze w złoŜone, czyli 
tzw. spójników znanych z lekcji gramatyki języka polskiego np. Λ oznaczającego tzw. koniunkcję 
a odczytywanego jako „i (zarazem)” lub „oraz”. Zdanie złoŜone (p Λ q) powstałe z połączenia 
znakiem Λ prawdziwych zdań „p” i „q” jest równieŜ prawdziwe (i tylko w tym przypadku). Zdania 
złoŜone (p V q) powstające z połączenia  (co najmniej) dwóch zdań („p”, „q”) za pomocą znaku 
„V” odczytywanego przy pomocy słowa „lub” (rozumianego w ten sposób, Ŝe zachodzi co 
najmniej jedno z dwojga p lub q) to alternatywa tzw. nierozłączna2). Nieprawdziwa jest tylko w 
przypadku, gdy wszystkie zdania składowe są fałszywe. 
      Wymienione spójniki łączą dwa lub więcej zdań pojedynczych oznajmujących, którymi moŜna 
przypisać tzw. wartościowość logiczną tj. prawdę lub fałsz (nie zawsze zdaniom oznajmującym 
taka wartość przysługuje np. Polacy są narodem bardzo gościnnym). W logice spójniki te 
nazywamy funktorami. Jedynym funktorem KRZ nie łączącym dwóch zdań jest tzw. negacja 
oznaczona znakiem „ ~ ”, odczytywana jako „nieprawdą jest, Ŝe…”. Funktory pozwalają zbudować  

 

1)  Forma z j. łacińskiego  odpowiada polskiemu słowu kształt. Wnioskowanie pozwalające wyciągnąć wnioski zaleŜne 
jedynie od kształtu przesłanek a niezaleŜne od treści nazywamy formalnymi. Stąd bierze się nazwa logika formalna. 
2)  WyróŜniamy takŜe alternatywę rozłączną odczytywaną słowem „albo” rozumiejąc przez to, Ŝe zachodzi jedno z 
dwojga p albo q. 
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wiele róŜnych schematów wnioskowań. 
Oto przykłady: 
                                             p → q                                         jeŜeli p to q 
          Sch 2                          ~ q                                   nieprawda, Ŝe q 
                           
                                             ~  p                          więc: nieprawdą Ŝe p 
 
                                          ~ p → q                               jeŜeli nieprawda, Ŝe  p to q 
           Sch 3                         ~ q                                                  nieprawda, Ŝe q 
 
                                                 p                           więc:                                     p 
   
                                            p v q                                                      p lub q 
           Sch 4                        ~ p                                      nieprawda, Ŝe p 
          
                                               q                             więc:                       q 
 
                                             p v q                                                       p lub q 
           Sch 5                            p                                                              p 
                                             
                                             ~ q                            więc:  nieprawdą, Ŝe q  
 
Zaprezentowane schematy wnioskowania są niezawodne. Oznacza to, Ŝe jeśli przesłanki w tych 
wnioskowaniach są prawdziwe to wniosek takŜe musi być prawdziwy. Mówimy wtedy o jego 
logicznym wynikaniu z przesłanek. Gdyby przesłanki w powyŜszych wnioskowaniach mogły być 
prawdziwe a wniosek fałszywy to wynikałaby z tego sprzeczność. Niezawodność decyduje o 
poprawności schematu. Zawodnym (a więc niepoprawnym) jest wnioskowanie wg schematu:  
                                           
                                           p → q 
           Sch 6                          q 
 
                                               p 
 
MoŜna to sprawdzić na przykładzie: 
         6a)   jeśli bezpiecznik się przepali to Ŝarówka zgaśnie 
         6b)   Ŝarówka zgasła                                                    _ 
więc: 6c)   bezpiecznik się przepalił 
 
Intuicyjnie moŜe się wydawać, Ŝe schemat ten jest poprawny, ale to nieprawda. Aby się o tym 
przekonać wystarczy przypomnieć sobie inne moŜliwości zgaśnięcia Ŝarówki, jak np. przerwę w 
dostawie energii elektrycznej, czy przypalenie się samej Ŝarówki. Widać z tego ze wniosek 6c) nie 
wynika logicznie, (tzn. koniecznie) z przesłanek 6a) i 6b). 
 
Podane tu wiadomości o logice formalnej wystarczą by odpowiedzieć na kilka pytań. 
-Ł 1-   Kim są panowie Arendarski i Bednarski?  
Wiadomo o nich Ŝe kaŜdy zawsze mówi prawdę lub kaŜdy zawsze kłamie. Ponadto Arendarski 
powiedział kiedyś: „ jeśli jestem prawdomówny to Bednarski nigdy jeszcze nie skłamał”. 

 
-Ł 2-   Spotykasz dwóch nieznajomych, o których Ci wiadomo, Ŝe jeden ciągle kłamie a drugi 
tylko prawdę mówi. Przedstawiając się pierwszy z nich powiedział: 
-  „ Jestem prawdomówny i nazywam się Arendarski”. 
Drugi natomiast powiedział: 
-  „Bednarski zawsze kłamie”.  
     Jak nazywają się pierwszy i drugi?  Który jest kłamcą? 
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-Ł 3-   Z biologii wiadomo, Ŝe ssaki to kręgowce. Część z nich Ŝyje tylko w wodzie. Czy prawdą 
jest, Ŝe : 

                    a)   wszystkie ssaki to kręgowce?                                       
                    b)   wszystkie morskie ssaki to kręgowce?                         
                    c)   niektóre kręgowce to ssaki?                                                                                                                        
                    d)   niektóre ssaki to kręgowce Ŝyjące tylko w wodzie.      

 
Odpowiadając na  pytania -Ł 1-  moŜemy wypowiedź Arendarskiego potraktować jako prawdziwą 
albo fałszywą. Jeśli rzeczywiście mówił on prawdę to Bednarski nie kłamie. Wobec tego zgodnie z 
podaną w łamigłówce informacją „jeśli jestem prawdomówny to Bednarski nigdy jeszcze nie 
skłamał” obaj panowie są prawdomówni. 
Jeśli uznać wypowiedź Arendarskiego za nieprawdziwą to naleŜy teŜ przyjąć, Ŝe pierwsza jej część 
(poprzednik) jest prawdziwa, druga zaś (następnik) jest fałszywa (tylko w tym przypadku 
implikacja wygłoszona przez Arendarskiego moŜe być fałszywa). Otrzymujemy wtedy 
sprzeczność. Po pierwsze Arendarski jako kłamca musi prawdziwie o sobie powiedzieć: „jestem 
(zawsze) prawdomówny”, poniewaŜ poprzednik ma być prawdziwy. Z kolei jako prawdomówny 
musi kłamać mówiąc: „ Bednarski nigdy jeszcze nie skłamał”, bo następnik jego wypowiedzi ma 
być fałszywy. Aby uniknąć tych sprzeczności musimy się zgodzić, Ŝe obaj panowie mówią prawdę. 
     Odpowiadając na -Ł 2-  pytanie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe wypowiedź drugiego jest niejednoznaczna. 
Nie wiadomo, o kim myśli mówiąc: „ Bednarski zawsze kłamie” – o sobie czy o pierwszym, który 
podaje się za Arendarskiego. Rozpatrując oba przypadki tj. 
       a)  drugi mówi o sobie, 
       b)  drugi mówi o rzekomym Arendarskim,  
dochodzimy do wniosku, Ŝe przypadek a) nie zachodzi, gdyŜ notoryczny kłamca nie powie o sobie 
prawdziwie – „zawsze kłamię”. W takim razie drugi mówi o pierwszym a sam jest prawdomówny. 
Oznacza to równieŜ, Ŝe pierwszy  nazywa się Bednarski i jest kłamcą.  
    Odpowiedzi na pytanie -Ł 3- łamigłówki wymagają przekroczenia kolejnego stopnia 
wtajemniczenia. Dotąd bowiem rozwaŜaliśmy jedynie związki między zmiennymi p, q (a więc 
między pojedynczymi zdaniami oznajmującymi), takimi jak p → q,  p ∨ q,  p ∧ q. OtóŜ istnieje 
dział logiki formalnej bardziej przydatny do analizy pytań zawartych w trzeciej łamigłówce zwany 
rachunkiem nazw (RN). Bada on związki tylko w obrębie tzw. zdań kategorycznych. Zaliczamy do 
nich: 
21) zdania ogólnotwierdzące 

       wyraŜane: kaŜde A jest B, a zapisywane w notacji RN -                                   A  a  B, 
22) zdania szczegółowo twierdzące 

        wyraŜane: niektóre A są B, a zapisywane w notacji RN -                                 A  i   B, 
 23) zdania ogólnoprzeczące 

       wyraŜane: Ŝadne A nie jest B, a zapisywane w notacji RN -                              A  e B, 
24) zdanie szczegółowo przeczące 

        wyraŜane: niektóre A nie są B, a  zapisywane w notacji RN -                           A  o B. 
DuŜe litery A, B, C,... N to zmienne oznaczające nazwy dowolnych przedmiotów (rzeczy). KaŜda 
nazwa ma swój zakres, który moŜna by 
potraktować jako zbiór przedmiotów (rzeczy) 
danego rodzaju np. nazwa „kręgowce” dotyczy 
wszystkich zwierząt, których szkieletem osiowym 
jest kręgosłup. Zbiór ten zawiera gromadę zwaną 
„ssakami”. W zbiorze ssaków zaś wyróŜnia się 
gatunki morskie m. in. walenie. Wiedząc o tym 
moŜna powiedzieć, Ŝe zdanie w pkt. a) łamigłówki 
jest prawdziwe. Jak widać na rys.1 zbiór 
kręgowców zawiera w sobie mniejszy zbiór 
(podzbiór) „ssaków”, czyli zakres nazwy 
„kręgowce” obejmuje w całości zakres                                                                                       Rys. 1                                                 
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nazwy „ssaki”; wyraŜa to zdanie:                                                                                                  

kaŜdy ssak jest kręgowcem 

(co moŜna zapisać )                                      A      a        B 
oznaczające teŜ, Ŝe nie istnieje ssak nie będący kręgowcem. 
     Prawdziwe jest równieŜ zdanie c), stwierdzające, Ŝe: 

niektóre kręgowce są ssakami 

(co moŜna zapisać)                                       B        i        A 
poniewaŜ zakres nazwy „ kręgowce” obejmuje takŜe inne zwierzęta nie będące ssakami np. płazy, 
gady, ptaki itp.  
     W podobny sposób rozstrzygamy o prawdziwości zdania d) tej łamigłówki. Natomiast fałszywe 
jest zdanie b). Nie moŜna twierdzić, Ŝe:  

kaŜdy morski kręgowiec jest ssakiem 

(co moŜna zapisać)                                       C        a       A 
poniewaŜ (jak widać na rys. 1) część tych kręgowców np. ryby – nie zaliczamy do gromady 
ssaków. 
Zdania kategoryczne (dwa lub więcej) mogą stanowić przesłanki logicznego schematu 
wnioskowania – tzw. sylogizmu, np.  
 

                                       7a)  KaŜda ryba jest kręgowcem                                                       A  a  B 

          Sch 7                    7b)  kaŜdy szczupak jest rybą                                                           C  a   A 

                           a więc: 7c)  kaŜdy szczupak jest kręgowcem                                                C  a   B 
 
Zadanie 7a) nazywamy przesłankę większą,  7b), przesłanką  mniejszą  7c) to oczywiście wniosek. 
Litery A, B, C, symbolizują nazwy, które określamy jako termin większy dla B, termin mniejszy 
dla C oraz  termin średni dla A. Ten ostatni nie występuje we wniosku lecz tworzy połączenie 
między terminami C i B. Wnioskowanie sylogistyczne polega na odniesieniu części do całości.               
Uwidacznia to rys.2, na którym 
zakres nazwy A, reprezentowany 
przez ryby, wraz ze swoją częścią C 
(pod zbiorem szczupaków) 
zawiera się całkowicie w 
zakresie nazwy B, czyli w 
zbiorze kręgowców. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe termin A 
pośredniczy przy włączaniu 
zakresu nazwy szczegółowej 
(mniejszego zbioru C ) w zakres 
nazwy ogólnej (większy zbiór B). 
Ponadto rysunek ten objaśnia: 
- wynikanie logiczne wniosku                                                                                                     Rys. 2 
z przesłanek jako przechodzenie od ogółu  do szczegółu,  
oraz 
- konieczną prawdziwość wniosku (wyprowadzonego z prawdziwych przesłanek) jako 
gwarantowaną przez formę wnioskowania, by tak rzec  „opisującą” zawieranie się wyŜej 
pokazanych zbiorów. JeŜeli zbiór B zawiera A, a ten zawiera zbiór C, to z konieczności C jest 
zawarty w zbiorze B. 
Dawniej wnioskowania polegające na przechodzeniu od ogółu do szczegółu określano mianem 
dedukcyjnych. Równocześnie jednak nazwą tą objęto takŜe wnioskowana, w których wspomniane 
przejścia nie występują, np.: 
 

jeŜeli pada i słychać grzmoty to jest burza 
 

Więc: jeŜeli nie ma burzy to nieprawda, Ŝe  pada i  słychać grzmoty 
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Wnioskowanie to przebiega według schematu 
                                  p →  q                                                              jeŜeli p to q       
          Sch 8          ~ q  →  ~ p                                 więc: jeŜeli nieprawda,  Ŝe q to nieprawda, Ŝe p    
 
zapisywanego takŜe w postaci prawa logiki  
 
          PR  1          ( p → q) →  ( ~  q →  ~ p) 
 
nazywanego transpozycją prostą. 

PowyŜsze wnioskowanie moŜna zatem wyrazić w zdaniu: 
 
jeŜeli prawdą jest, Ŝe [jeŜeli (pada i słychać grzmoty) to (jest burza)] to prawdą jest równieŜ, 
Ŝe {jeŜeli  [nieprawda, Ŝe ( jest  burza )  to (nieprawda, Ŝe (pada i  słychać grzmoty)]}.                                                                                        
 

Zwroty: „ prawdą jest, Ŝe...” i „prawdą jest równieŜ, Ŝe...” dodano tylko ze względów 
stylistycznych. Zadania powyŜsze uznajemy za prawdziwe opierając się chociaŜby na 
doświadczeniu Ŝyciowym, nawet wtedy gdy nie wiadomo czy aktualnie gdzieś pada i grzmi. 
     MoŜna powiedzieć, Ŝe prawa logiki (zwane teŜ  tautologiami logicznymi) to formuły KRZ, takie 
jak PR 1, które niezaleŜnie od wartości logicznej (0,1) zdań podstawionych w miejsce zmiennych 
(„p” i „q”) zawsze stają się zdaniami prawdziwymi. Stanowią one gwarancję prawdziwości 
wniosków wyprowadzonych na podstawie Sch 8 i wszystkich omówionych wcześniej. Dotyczy to 
równieŜ schematu logicznego wnioskowania KRZ o postaci: 
 
                                        p → q  
          Sch  9                                          q →  r       
               p →  r 
 
do którego jeszcze powrócimy w rozdziale VA, a tu zwróćmy jedynie uwagę na jego podobieństwo 
do zaleŜności matematycznych takich jak: 

a = b,   b = c,   a = c, 
a > b,   b > c,   a > c. 

Logika i matematyka wyróŜniają się pewnego rodzaju jednością, która obie nauka pozwala 
zaliczyć do kategorii nauk zwanych naukami dedukcyjnymi. Na zakończenie warto dodać, Ŝe 
istnieją teŜ wnioskowania tzw. indukcyjne, przebiegające od szczegółu do ogółu, np: obserwując 
na brzegu stawu łabędzia stwierdzamy, Ŝe: 
 
                pierwszy łabędź jest biały                                        L1  jest B 
                drugi łabędź jest biały                                         L2  jest B 
          Sch 10      trzeci łabędź jest biały                                         L3  jest B 
                -----------                                                                                      ---------- 
                            inne znane mi łabędzie teŜ są białe               L n jest B 
                            więc: (być moŜe) wszystkie łabędzie są białe.       więc:(być moŜe) kaŜdy L jest B 
 
     Wniosek „kaŜdy L jest B” otrzymano, jak widać, w postaci uogólnienia po uprzednim 
stwierdzeniu L1, L2, L3, … Ln szczegółowych przypadków. Schemat Sch 10                                              
przedstawia wnioskowanie zwane indukcję enumeracyjną  niezupełną  pozbawioną waloru 
niezawodności tj. wniosek nie jest prawdziwy (mimo prawdziwych przesłanek) lecz tylko 
prawdopodobny. Stwierdzenie, Ŝe wszystkie łabędzie są białe uwaŜano za pewne do czasu, gdy 
odkryto w Australii łabędzie czarne. MoŜna przekształcić Sch 10 na postać wnioskowania 
niezawodnego dodając przesłankę „nie istnieje inne L oprócz L1, L2, L3,… Ln”. Otrzymujemy 
wtedy:           
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                                                                     L1 jest B 

                        L2 jest B 
          Sch 11                                                L3 jest B 

                        - - - - - -  
                        Ln jest B 
nie istnieje inne L oprócz L1, L2, L3,…Ln  

                                             więc: (niezawodnie) kaŜde L jest B 
 
czyli  tzw.   indukcję enumeracyjną zupełną. 
 

- C - 
 
- C 4 - Wychowawca zapytał Arka, Bolka i Czarka, który z nich pobił Tolka. 
- Arek powiedział, Ŝe Tolka pobił Bolek, 
- Bolek powiedział, Ŝe jest niewinny, 
- Czarek równieŜ czuje się niewinny. 
Według dalszych ustaleń wychowawcy, tylko jeden chłopiec mówił prawdę, a sprawcą okazał się 
Czarek. 
     W jaki sposób wychowawca się tego domyślił? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

Mógł rozumować następująco: 
a) jeŜeli Arek pobił Tolka to Bolek i Czarek kłamią, 
b) jeŜeli Bolek pobił Tolka to Arek i Czarek mówią prawdę, 
c) jeŜeli Czarek pobił Tolka to Bolek mówi prawdę. 

Skoro tylko jeden chłopiec mówi prawdę, to mamy do czynienia z przypadkiem c). Winowajcą jest 
rzeczywiście Czarek. 
 
- C 5 -  W pewnej klasie jest 28 uczniów. KaŜdy z nich jest niegrzeczny, zapominalski lub wesoły. 
Jeden uczeń ma wszystkie wymienione cechy. Wesołych i jednocześnie niegrzecznych jest troje, 
natomiast grzecznych ale zapominalskich 9. Wesołych zapominalskich jest 5, niegrzecznych 
zapominalskich 8, a wszystkich niegrzecznych 13. 
     Ilu jest wesołych ? 
 

ROZWI ĄZANIE 
TakŜe 13. 

                                     
 
- C 6 -  Do kolekcji brył geometrycznych nauczyciel dodał kilka nowych. Wiadomo, Ŝe: 
     1/ Wszystkie nowe bryły to prostopadłościany. 
     2/ Jedna lub więcej z tych brył to prostopadłościany, ale nie wszystkie. 
     3/ Jedna lub więcej z tych brył to nie prostopadłościany. 
 

N Z 

W 

3 
7 

5 

1 
2 4 

6 
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     Które z powyŜszych zdań w parze mogą być prawdziwe, ale oba nie mogą być fałszywe, a które 
w parze mogą być fałszywe, ale oba nie mogą być prawdziwe? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 
2/  i  3/ mogą być prawdziwe, lecz oba nie mogą być fałszywe, natomiast 1/  i  2/ mogą być 
fałszywe lecz oba nie mogą być prawdziwe. 
 
- C 7 - Pan Arendarski twierdzi, Ŝe Bambolski to kłamca. Bambolski za kłamcę uwaŜa Celińskiego, 
a ten kłamcami nazywa Arendarskiego i Bombalskiego. Kto z wymienionych panów jest kłamcą,  
a kto prawdomównym? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

Przypuśćmy, Ŝe Arendarski mówi prawdę. Wtedy Bombalski jest kłamcą, a Celiński 
prawdomówny. Jednak gdyby Celiński mówił prawdę, to wypowiedź Arendarskiego jest 
kłamstwem. Dochodzimy więc do sprzeczności (Arendarski jednocześnie mówi prawdę i kłamie). 
Musimy odrzucić początkowe przypuszczenie i przyjąć, Ŝe Arendarski kłamie. Będzie to 
oznaczało, Ŝe Bombalski mówi prawdę. W tej sytuacji równieŜ Celiński okazuje się kłamcą. 
Ostatecznie mamy: Arendarski i Celiński są kłamcami, a Bombalski jest prawdomówny. 
 
- C 8 - Jak zainstalować lampę, aby moŜna ją było zapalić na początku długiego korytarza, a zgasić 
na końcu i odwrotnie (tj. na końcu korytarza zapalić i zgasić na początku). Masz do 
dyspozycji lampę (oznaczoną  ), przewody elektryczne, wyprowadzenie zasilania 

sieciowego (oznaczone           ) oraz dwa takie same włączniki (oznaczone  )   
Z moŜliwością przełączenia na styk dolny i górny. 

 
ROZWI ĄZANIE 

 
Włączniki moŜna ze sobą połączyć w taki sposób aby przewodziły prąd elektryczny  gdy oba są 
ustawione w połoŜeniu górnym (oznaczonym 
p v q) lub oba są ustawione w połoŜeniu 
dolnym (oznaczonym ~p v  ~q)  według rys. 3.                  
Włącznik oznaczony symbolem graficznym 

 jest techniczną realizacją negacji 
logicznej (~p) a szeregowe ich połączenie to 
techniczna realizacja komunikacji logicznej  
(p Λ q). PoniewaŜ zaciski dolne są równieŜ 
połączone szeregowo, więc moŜna teŜ 
realizować technicznie koniunkcję zaprzeczeń 
(~p Λ ~ q). W rezultacie lampa świeci gdy 
włączniki są równocześnie ustawione w pozycji górnej lub równocześnie w dolnej co 
zapisujemy (p Λ q) V (~p Λ ~ q). Gdy przełączniki ustawimy w pozycjach przeciwstawnych (jeden 
w górnym połoŜeniu, a drugi w dolnym, lampa nie będzie świeciła). WyraŜenie  
(p Λ q) V (~p Λ ~ q) definiuje funktor tzw. równowaŜności logicznej oznaczany (p � q), 
 a odczytywany słowami p wtedy tylko wtedy, gdy q. Widać z tego, Ŝe pewne właściwości 
obwodów elektrycznych daje się opisać za pomocą  funktorów logiki zdań. 
 
- C 9-  Gdzieś w Polsce leŜą niedaleko od siebie dwie miejscowości: Prawdowice i 
Kłamczuchowo. Mieszkańcy Prawdowic zawsze mówią prawdę a Kłamczuchowa zawsze kłamią. 
Mimo to utrzymują ze sobą oŜywione kontakty. Pewien turysta, który o tym wiedział znalazł się 
latem w jednej z tych miejscowości lecz tablica informacyjna o jego nazwie była zerwana.  
      Jakie powinien zadać pytanie turysta pierwszemu napotkanemu mieszkańcowi, aby po 
otrzymaniu krótkiej odpowiedzi „tak” lub ,,nie” wiedzieć, do której miejscowości trafił. 

Rys. 3 
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ROZWI ĄZANIE 
 
   MoŜna zapytać: Czy jesteś z tego miasta? 
RozwaŜamy moŜliwe odpowiedzi, które udzieli bądź mieszkaniec Prawdowic bądź 
Kłamczuchowa: 
- jeŜeli turysta jest w Prawdowicach i pyta prawdomównego to usłyszy odpowiedź - tak, 
- jeŜeli turysta jest w Prawdowicach i zapytał goszczącego tu mieszkańca Kłamczuchowa to 
równieŜ usłyszy odpowiedź - tak, 
- jeŜeli turysta zawędrował do Kłamczuchowa i zapytał kłamliwego mieszkańca to ,usłyszał 
odpowiedź - nie, 
- jeśli zaś pytał w Kłamczuchowie prawdomównego gościa z Prawdowic to równieŜ usłyszał 
odpowiedź - nie. 
A więc niezaleŜnie od tego, komu turysta zada powyŜsze pytanie, zawsze usłyszy „tak” będąc w 
Prawdowicach i zawsze usłyszy ,,nie” będąc w Kłamczuchowie.   
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II.   RÓśNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA     
    ŁAMIGŁÓWEK.  

 
 

- Ł - 
 

-Ł 10-  Dwóch panów oznaczonych literami X i Y wprowadzono do zupełnie ciemnego pokoju i 
oznajmiono, Ŝe na stole przed nimi leŜą dwie czapki w kolorze czarnym i jedna biała. Zarówno pan 
X jak i pan Y wybrali po jednej czapce dla siebie i załoŜyli na swoje głowy. Następnie przeszli 
do pokoju oświetlonego. Tutaj kaŜdy zobaczył jaką czapkę ma na głowie jego towarzysz, ale Ŝaden 
nie widział, jaką czapkę ma na głowie on sam. Zadaniem obu panów było odgadnąć kolor własnej 
czapki. Po krótkim namyśle X powiedział :”Ja nie wiem”, natomiast Y chwilę później juŜ wiedział 
jakiego koloru czapkę ma na swojej głowie.  
     Jakiego koloru była czapka pana Y, a jakiego pana X? 
Pochodzenie łamigłówki: K. Ajdukiewicz, Zarys logiki r.wyd.1958 str. 97 (z własnymi przeróbkami tekstu). 
 
-Ł 11-   W szufladzie leŜą 24 czarne i 24 białe skarpety. 
     Jaką najmniejszą liczbę skarpet musisz wyjąć z tej szuflady przy zamkniętych oczach aby mieć 
pewność, Ŝe masz co najmniej dwie w tym samym kolorze? 
Pochodzenie łamigłówki: R. Smullyan  Jaki jest tytuł tej ksiąŜki? Tajemnice Drakuli, zabawy i łamigłówki 
logiczne.  (z własnymi przeróbkami tekstu) r. wyd. 1993 str. 15 
 

- CH - 
 

       W łamigłówkach takich jak -Ł10- i -Ł11- moŜna doszukać się cech wspólnych. Przede 
wszystkim zauwaŜamy, Ŝe obie traktują o zbiorach pewnych osób lub przedmiotów posiadających 
określane cechy albo specjalnie oznaczonych, np. dwie czapki czarne, czapka biała, pan X, pan Y, 
skarpetki czarne, skarpetki białe itp. Pod tym względem tematyka omawianych łamigłówek nie ma 
ograniczeń. Między elementami poszczególnych zbiorów zachodzą jakieś powiązania, które 
pozwalają wzajemnie je sobie przyporządkować. Ponadto naleŜy teŜ zauwaŜyć, Ŝe zbiory są 
złoŜone z róŜnych ilości elementów. Dotyczy to równieŜ łamigłówki typu -Ł11-, w której drugi, 
mniejszy zbiór (a raczej podzbiór) jest niejako wyodrębniony w pierwszym – 48 elementowym. 
Rozwiązywanie tych łamigłówek to odkrywanie jak są przyporządkowane sobie elementy z 
poszczególnych zbiorów, np. dla   -Ł 10- : 
 
               pan X                   załoŜył w ciemnym pokoju                 czapkę czarną, 
      (element ze zbioru            (przyporządkowanie                 (element ze zbioru 
           panów X, Y)                       elementów)                                    czapek) 
 
pan Y załoŜył czapkę białą. Sam proces odkrywania polega na przeprowadzeniu odpowiedniego 
rozumowania dedukcyjnego, o którym dokładniej mówimy w pkt. -R-. 
 

- R - 
  
-M 10/1-  Większość łamigłówek takich jak Ł1/ daje się dość łatwo rozwiązać przy zastosowaniu 
rozumowania zwanego dowodzenie niewprost lub (przy uŜyciu łacińskiej nazwy) Reducito ad 
absurduru  tzn. dowodzenie przez sprowadzenie do sprzeczności, które  zapisane w postaci 
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prawa logicznego wygląda następująco : 
 

     PR 2      [( ~ p → q ) ∧∧∧∧ ~q ]]]] →→→→ p 
 
     Warto  je zapamiętać i zrozumieć gdyŜ będziemy z niego często korzystać. Ponadto ma ono 
wielkie znaczenie w nauce. Znany polski logik T. CzeŜowski, rozwaŜając poŜyteczność błędu o 
prawie tym napisał4):  „...ma (ono) szczególnie zastosowanie w metodzie badania naukowego, która 
nosi nazwę dowodzenia niewprost, tzn. dowodzenia, w którym dochodzimy do prawdy przez 
świadome  załoŜenie fałszu. Jest to metoda niezmiernie staroŜytna, historycznie najwcześniejsza z 
metod rozumowania dedukcyjnego odkryta i zastosowana w samych początkach nauki helleńskiej 
w V wieku przed Chr. Chcąc mianowicie uzyskać dowód prawdziwości twierdzenia, zakładamy, Ŝe 
jest ono fałszywe i z załoŜenia tego wysuwamy  konsekwencje tak długo, póki nie odnajdziemy  
oczywistego błędu’’.  
      Dla lepszego zrozumienia jak myślimy według omawianego prawa, rozwaŜamy następujący 
przykład. 
               Lekarz przekonując pacjenta, Ŝe nie jest chory na grypę mówi mu:  
               jeŜeli chorujesz na grypę to musisz mieć dreszcze, podwyŜszoną temperaturę itp.  
               i (jak wskazują badania lekarskie) nieprawdą Ŝe masz dreszcze  
               i podwyŜszoną temperaturę, a więc nie jesteś chory na grypę. 
     Jak widać na początku swojego rozumowania lekarz przyjmuje fałszywe załoŜenie, wyraŜając 
to zdaniem „chorujesz na grypę’’  = ~ p (przeciwne do zdania dowodzonego – „nie jesteś chory na 
grypę” = p), a następnie wyprowadza jego następstwo – „musisz mieć dreszcze, podwyŜszoną 
temperaturę itp.” = q. PoniewaŜ okazuje się ono fałszywe = ~q (w wyniku badania lekarskiego), 
nie moŜe uznać prawdziwości zdania ~p, a więc prawdziwe jest zdanie p. 
     Za chwilę zobaczymy jak wygląda zastosowanie tego prawa do rozwiązania łamigłówki - Ł10 -.  
- M 10/2 -   Najpierw jednak zauwaŜyć trzeba, Ŝe nie zawsze wiadomo jakie zdanie p ma 
stanowić, załoŜenie do wykazania jego fałszywości, zwłaszcza w przypadku takich łamigłówek jak 
nasze. NaleŜałoby raczej pomyśleć o całej serii załoŜeń, które byłyby kolejno potwierdzane jako 
prawdziwe lub odrzucane jako fałszywe. Dla przykładu, ktoś moŜe się wahać, czy przyjąć jako 
załoŜenie to, Ŝe „osobnik Y ma na głowie czapkę czarną’’, czy teŜ „osobnik Y ma na głowie 
czapkę białą”, w łamigłówce - Ł10 -. MoŜemy wtedy skorzystać z metody polegającej na 
wykonaniu następujących kroków: 
       1)  uwaŜnie czytając tekst łamigłówki, spróbuj uzmysłowić sobie         
       co jest wiadome a czego nie wiemy – wynotuj wiadome i 
        niewiadome, 
        2)  dla niewiadomej (niewiadomych) sformułuj przypuszczalne 
        odpowiedzi, spośród których później wybierzesz właściwą przez 
        sprawdzenie jej prawdziwości. Będą one stanowiły próbne 
        załoŜenia dla dalszych kroków w rozwiązywaniu łamigłówki.  
        3)  przeprowadź rozumowanie, w wyniku którego nastąpi 
        stwierdzenie prawdziwości danej odpowiedzi albo jej odrzucenie 
        jako niezgodnej z informacjami zawartymi w łamigłówce 
        (sprzecznymi z tymi informacjami), a więc błędnej, 
        4)  w przypadku stwierdzenia, Ŝe dana odpowiedź była błędna, musisz 
        wypróbować inne, o których mowa w pkt. 2) oraz powtórzyć krok 
        3) i ewentualnie 4) aŜ do skutku, czyli otrzymania odpowiedzi 
        prawidłowej. 
      Całe to postępowanie moŜna by ogólnie nazwać metodą prób i błędów. Później powiemy jak 
metodę tę moŜna usprawnić, zwłaszcza dla łamigłówek bardziej skomplikowanych. 
 
-RS 10/1-  W łamigłówce -Ł10- mamy opisaną sytuację, w której zarówno pan X jak i pan Y 
mogliby wybrać (w całkowitej ciemności) czapkę białą lub czarną. MoŜna to zanotować 
korzystając ze schematów SCh 5 i SCh 4 oraz przy wprowadzeniu skrótowych zapisów 
 
4) T. CzeŜowski, Odczyty filozoficzne, Toruń 1958r, str. 301-303 



 
14_____________________________________________________________________________ 
 

 - dla pana Y 
 

• Pan Y wybrał białą czapkę -      _____________  Y wybrał B = p 
• Pan Y wybrał czapkę czarną -   _____________  Y wybrał C = q 

 
p v q                                   jedno z dwojga Y wybrał B albo Y wybrał C 
    p            załoŜenie:                                                  Y wybrał B 
                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------               
  ~q                              więc:              nieprawda, Ŝe Y wybrał C     
 
      

- dla pana X 
 

� Pan X wybrał czapkę białą –      ___________    X wybrał B = p 
� Pan X wybrał czapkę czarną –   ___________    X wybrał C = q 

 
p v q                                                       jedno z dwojga X wybrał B albo X wybrał C 
 ~p      poniewaŜ załoŜyli śmy, Ŝe Y wybrał B to                       nieprawda, Ŝe X wybrał B  
                                                                          ----------------------------------------------------------                            
   q                                                                więc:                                   X wybrał C           
  
Na podstawie tych wnioskowań formułujemy stwierdzenie (łącząc oba wnioski spójnikiem 
„jeŜeli.... to …”) 
 
             jeŜeli   nieprawda, Ŝe Y wybrał C   to   X wybrał C 
 
 
i oznaczamy zdanie             jako            ~p         i zdanie     jako               q  
 
W notacji  logicznej całość zapiszemy ~p → q. Jednocześnie pamiętamy z tekstu łamigłówki, Ŝe X 
nie potrafił odgadnąć koloru swojej czapki czyli nie wyprowadził wniosku  „ X wybrał C”, a zatem 
jest  ~q. Wnioskowanie przyjmuje w takim razie postać: 

~p → q 
     SCh  11                                                    ~q 
                                                                         p 
 
co jest odpowiednikiem prawa PR 2, zapisanego jako schemat  logicznego wnioskowania SCh 11. 
Widzimy, Ŝe wniosek to zdanie, „p”  czyli  „Y wybrał C”. 
 
- RS 10/2 -   Poprzednio stwierdziliśmy (pkt. -M1/2-), Ŝe nie zawsze wiadomo, jakie załoŜenie 
przyjąć. W powyŜszym  rozwiązaniu przyjęto – „Y wybrał B” ale przecieŜ mogłoby być „Y wybrał 
C”. Obecnie rozwiąŜemy łamigłówkę -Ł10- korzystając z drugiej przedstawionej juŜ ogólnie 
metody.  
          Zgodnie z jej punktem 1) po uwaŜnym przeczytaniu tekstu, wiadomo  nam, Ŝe występują tu 
    dwie osoby, pan X i pan Y oraz, Ŝe mają do wyboru trzy czapki, z których dwie są czarne a 
     jedna biała. Nie wiadomo natomiast jakiego koloru czapki załoŜyli w ciemnym pokoju X i Y 
     na swoje głowy czyli jakiego koloru czapki są przyporządkowane osobnikowi X  i Y. 

     Wg punktu 2) informacje zawarte w 1) pozwalają sformułować  przypuszczalne odpowiedzi 
na końcowe pytanie łamigłówki np. a) „X ma czapkę białą a Y ma czapkę czarną” lub b) „obaj 
panowie mają czapki w kolorze czarnym” itp. 

          Wg 3) sprawdzając trafność naszych przypuszczeń, wygodnie będzie podzielić dalsze 
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     rozwiązywanie na dwie części, w których rozwaŜymy jakie rozumowanie mógł przeprowadzić 

  kaŜdy z panów w swojej sytuacji. Potraktujmy odpowiedź a) jako załoŜenie. Mamy wtedy: 
Zał. a): X ma czapkę białą a Y ma czapkę czarną. 

Stosujemy poprzednie oznaczenia. 
       Gdyby X miał na swojej głowie czapkę białą, Y moŜe jako pierwszy odgadnąć i nie czekać na 
odpowiedź X, która w tym przypadku okazuje się zbędną informacją. Tym czasem w łamigłówce 

wyraźnie powiedziano, Ŝe 
Y domyślił się koloru 
swojej czapki dopiero, gdy 
usłyszał od X – „ja nie 
wiem”. Jak widać 
załoŜenie „X ma czapkę 
białą a Y ma czapkę 
czarną” nie zgadza się z 
informacjami zawartymi w 
łamigłówce i wobec tego, 
musi być odrzucone. W 
takim razie na mocy 
punktu 4) próbujemy 
odpowiedź b). 

Zał. b): obaj  panowie 
mają czapki w kolorze 

czarnym 
 
     Widzimy, Ŝe przy zał. b) „ obaj panowie mają czapki w kolorze czarnym” Y moŜe określić 
kolor swojej czapki a jego rozumowanie zgadza się z informacjami zawartymi w tekście 

łamigłówki prowadząc w 
efekcie do rozwiązania. 
 
     Łamigłówka, którą 
właśnie rozwiązaliśmy jest 
spotykana w licznych 
odmianach. Ajdukiewicz w 
swoim Zarysie logiki 
podaje inną jej wersję: 
-Ł 12-             Mamy 
trzech osobników: A, B, C. 
Przygotowano dla nich trzy 
kapelusze czarne i dwa 
białe. KaŜdy z tych 
osobników wybiera w 
ciemnym pokoju kapelusz i 
zakłada na głowę. 
Przechodząc do pokoju 
oświetlonego kaŜdy widzi 
tylko kapelusze swych 
towarzyszy, a własnego nie 
widzi. A zapytany jakiego 
koloru ma kapelusz na 

głowie, odpowiada, Ŝe nie wie. B, który  usłyszał 
odpowiedź A, zapytany  o kolor swojego kapelusza odpowiada równieŜ, Ŝe nie wie. Na konie C, 
usłyszawszy odpowiedź osobnika A  i osobnika B, domyślił się jaki kolor kapelusza ma na swojej 
głowie. 
         W jaki sposób mogło przebiegać jego rozumowanie? 
 

          SYTUACJA  X - a             SYTUACJA Y – a 
X widzi, Ŝe Y ma B i nie 
widzi koloru swojej czapki,  
wobec tego, moŜe pomyśleć: 
- w ciemnym pokoju mieliśmy 
do wyboru dwie czapki czarne 
i jedną białą, 
-  jeŜeli Y wybrał C to (ja) X 
wybrałem jedną z dwóch 
pozostałych (tj. białą albo 
czarną),  lecz która to była – 
nie wiadomo. Bez  
dodatkowych informacji nie 
mogę tego ustalić, a więc 
muszę powiedzieć „ja nie 
wiem”   

Y widzi, Ŝe X ma C, ale nie widzi 
koloru swojej czapki i wobec tego 
moŜe pomyśleć: 
- w ciemnym pokoju mieliśmy 
dwie czapki czarne i jedną białą,  
- widzę, Ŝe X wybrał B a więc (ja) 
Y, muszę mieć jedną z pozostałych 
czarnych. 

SYTUACJA X-a SYTUACJA Y-a 

 
X widzi, Ŝe Y ma C ale nie widzi 
koloru swojej czapki, więc moŜe 
przemyśleć w podobny sposób jak 
to przedstawiono przy zał. 1. 
Wynika z tego, Ŝe nie moŜe 
ustalić, jakiego koloru czapkę ma 
na głowie. Dlatego w tym 
przypadku X takŜe stwierdza „ja 
nie wiem”. 

 
Y widzi, Ŝe X ma C i nie widzi 
koloru swojej czapki. Y 
początkowo równieŜ nie moŜe 
od razu powiedzieć jakiego 
koloru czapkę ma na swojej 
głowie. Jego sytuacja jest taka 
sama jak X-a i zmienia się 
dopiero po usłyszeniu 
odpowiedzi ja „nie wiem”. 
Wówczas Y moŜe pomyśleć: 
- widzę, Ŝe X ma C, w takim 
razie (ja) Y muszę mieć czapkę 
białą albo czarną 
- gdyby na mojej głowie była 
czapka biała to X pierwszy 
odgadłby kolor swojej czapki 
(wiadomo dlaczego), 
- lecz X nie wie jakiego koloru 
czapkę ma na głowie więc (ja) 
Y muszę mieć czapkę czarną  
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-CH 12-   W porównaniu z łamigłówką -Ł10- mamy teraz do czynienia z trzema osobnikami A, B, 
C. Zamiast czapek są kapelusze w ilości zwiększonej do pięciu (w tym 2 białe i 3 czarne). Mimo to 
rozwiązanie moŜna przeprowadzić w podobny sposób, jak poprzednio tj. przy zastosowaniu prawa 
PR 2. 
 
-RS 12-  W tym celu wystarczy zauwaŜyć, Ŝe osobnik A nie widzi dwóch białych kapeluszy (w 
przeciwnym razie, jako pierwszy z zapytanych odpowiedziałby - „mam kapelusz czarny”) i przyjąć 
załoŜenie - „osobnik C ma kapelusz biały” (a więc nie czarny) = ~p. 
Wówczas osobnik B moŜe pomyśleć - A nie widzi dwóch białych  
kapeluszy tj. „na mojej głowie (B) i na głowie C, więc jeŜeli  
osobnik C ma biały kapelusz to najwidoczniej ja (B) mam czarny  
kapelusz = q .                                                                                                                     ~  p  →  q 
Lecz osobnik B takiego wniosku nie wypowiada, czyli jest ~q.                                              ~ q 
Osobnik C z kolei zdając sobie sprawę z przebiegu rozumowania B                         a więc :    p 
i biorąc pod uwagę jego odpowiedź wnioskuje,  Ŝe nie ma białego kapelusza ale czarny.                                                                                          
 
-W 11-  Rozwiązanie -Ł 11- poprzedzimy wprowadzeniem nowych, waŜnych wiadomości. 
Dotyczą one wszystkich moŜliwych przyporządkowań między elementami zbiorów występujących 
w omawianych tu łamigłówkach. Poprzednio były to zbiory osób, czapek itp. Zdarza się jednak, Ŝe 
trzeba rozwaŜyć większą ich ilość (zobacz łamigłówki  -Ł 14-  i  -Ł 15- na końcu rozdziału i 
ćwiczenia). 
 
     Na początek zastanowimy się: 
-Ł 13-   Jaką najmniejszą ilość kulek czarnych lub białych naleŜałoby wyciągnąć przy 
zamkniętych oczach z szuflady, aby mieć pewność, Ŝe wyjęliśmy jednobarwną parę ? Kulek w 
kolorze białym jest 12 i tyle samo w czarnym.  
 
1.                                 CCCC                   albo BBBB         -M 13-   PoniŜej wypisano wszystkie moŜliwe     
                                                                              przypadki kolejnego wyjmowania kulek (rys. 4) 
2.                 B            albo             C                     przy załoŜeniu, Ŝe jako pierwszą wyciągnięto  
                                                                              kulkę   czarną (zał.: C) . Kulki białe są reprezento-       
3.          B  albo   C                 B  albo   C             wane na rysunku przez literę B a czarne przez C.  
                                                                              Wyciągając jako drugą kulkę C otrzymamy parę 
4.      B     C     B    C           B   C     B    C           jeśli będzie to B - pary nie ma. Jak widać na 
                                                                              rysunku 5a, 5b, 5c, 5d najmniejszą liczbą kulek, 
5.     BC  BC  BC  BC        BC BC  BC  BC        które naleŜy wyciągnąć z szuflady aby otrzymać 
Rys. 4                                                                    parę to trzy. Pewne dwie wyciągnięte kulki  
mogłyby stanowić jednobarwną parę, ale mogłyby teŜ być róŜne. Dla pewności trzeba  więc 
jeszcze wyjąć z szuflady trzecią kulkę. W obrysowanych polach mamy zawsze parę kulek C lub 
parę B. Analogicznie wyglądałby ten rysunek dla załoŜenia, przy którym najpierw wyciągnę  
kulkę B (zał.: B). 
 

                                                                     
                 a                            b                                 c                                  d 
Rys. 5 
 
-W 13-    RozwaŜany wybór kulek (rys.5) moŜna teŜ przedstawić w postaci tabeli 1. W Kolumnie 
a odnajdziemy wszystkie uprzednio wyszczególnione moŜliwości kolejnego wyciągania trzech 
kulek. Oznaczono je zakreskowanymi polami dla porównania z rys. 5a, 5b, 5c, 5d. 
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Tab.1 

Po prawej stronie (kolumna b) przedstawiono te same 
wybory, ale literę B zastąpiono zerem, a literę C 
jedynką. W ten sposób otrzymaliśmy 20 
początkowych liczb zapisanych w dwójkowym 
systemie pozycyjnym (nazywanym teŜ binarnym 
systemem liczbowym). W kolumnie c są zapisane 
liczby w dziesiątkowym systemie liczenia.  W 
pozostającej kolumnie d uwzględniono oba  załoŜenia 
dotyczące pierwszego wyciągnięcia kulki (zał..: CCCC i BBBB) 
Daje to dwukrotne wydłuŜenie zapisu wszystkich 
moŜliwości układów kulek w porównaniu z 
kolumnami a i b. Obliczamy je korzystając ze wzoru 
kombinatoryki na tzw. wariacje z powtórzeniami,  
 
    Wz 1            W = n k  

 

w którym mamy k-wyrazowy ciąg elementów (ilość 
wyciągniętych kulek) zbioru złoŜonego z n – 
elementów (czyli kulek B i C) .   Łatwo sprawdzić, 

Ŝe przy n = 2 i   k = 3 otrzymujemy: 
                                                                     W  = 2 3  = 8 
Tab. 2 

ciągów trójwyrazowych ( numery od 4 do 11 w kolumnie  d . tabeli 1).  
     Zgodnie z tym , co powiedziano wyŜej, ilość zbiorów w omawianym tu 
rodzaju łamigłówek często bywa większa . RozwaŜany ostatnio przykład 
mógłby dotyczyć nie dwóch lecz trzech zbiorów (zbiór kulek B, zbiór kulek 
C i zbiór kulek Z ). W takim przypadku listę moŜliwych wyjęć kulek z 
szuflady odczytamy z tabeli 2. JeŜeli pierwszą wyjętą kulką będzie C,  to za 
drugim razem moŜemy wyjąć kulki w kolejności przedstawionej na 
pozycjach od 4 do 6 , a za trzecim od 10 do 18.  
W kolumnie c mamy 31 liczb zapisanych w trójkowym systemie  
pozycyjnym. JeŜeli uwaŜnie przyjrzeć się kolumnom liczb w dwójkowym i 
trójkowym systemie liczenia to sposób ich zapisu nikomu nie powinien 
sprawić trudności. Nietrudno teŜ przejść od zapisu dwójkowego i 
trójkowego do zapisu dziesiątkowego liczb. W dziesiątkowym systemie 
pozycyjnym liczenia kaŜdą dodatkową liczbę całkowitą zapisujemy w 
postaci sumy jedności , dziesiątek , setek itd. czyli jako sumy potęg liczby 
10. Ogółem wyraŜamy to wzorem (dla czterocyfrowej liczby) 
      Wz 2      Wabcd = a   10 3  + b   10 2 +c   10 1 + d   10 0 
 Analogiczne dla systemu  dwójkowego          
           Wz 3     Wabcd =   a*2 3 + b*2 2  + c*2 1 + d*2 0 

  i dla trójkowego 
       Wz 4     Wabcd = a*3 3  + b*3 2  + c*3 1 + d*3 0  

     Przykładowo liczba 1001 w systemie dwójkowym, zapisana w 
dziesiątkowym to  
                          1001 = 1*2 3 + 0*2 2 + 0*2 1 + 1*2 0  = 9 
     Przedstawione wyŜej tabele i rysunki to sposób na wyczerpujący zapis 
moŜliwych połączeń elementów pochodzących z określonych zbiorów. 
Stanowią  one usprawnienie i rozwinięcie metody próbnych odpowiedzi i 
sprawdzania ich prawdziwości, o której mówiliśmy na str. 13. Tym razem 
jednak nie chodzi o przypadkowe dobieranie takich odpowiedzi (jak w 
przypadku drugiego rozwiązania łamigłówki –Ł 10-) lecz o systematyczne, 

 

Wyj ęcie a b c d 

1-szy raz 
B 

                        C  
0 
1 

0 
1 

2-gi raz 
CB 
CC 

10 
11 

2 
3 

BB 
BC 
CB 
CC 

3-ci raz 

     rys. 2a - CBB 
rys. 2b - CBC 
rys. 2c - CCB 
rys. 2d - CCC 

100 
101 
110 
111 

4 
5 
6 
7 

BBB 
BBC 
BCB 
BCC 
CBB 
CBC 
CCB 
CCC 

 
 
 
4-ty raz 
 
 
 
 
 
 
5-ty raz 

CBBB 
CBBC 
CBCB 
CBCC 
CCBB 
CCBC 
CCCB 
CCCC 

             CBBBB 
             CBBBC 
             CBBCB 
             CBBCC 
             CBCBB 

1000 
1001 
1010 
1011 
1100 
1101 
1110 
1111 

10000 
10001 
10010 
10011 
10100 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 

BBBB 
BBBC 
BBCB 
BBCC 
BCBB 
BCBC 
BCCB 
BCCC 
CBBB 

a b c 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

B 
C 
Z 

CB 
CC 
CZ 
ZB 
ZC 
ZZ 

CBB 
CBC 
CBZ 
CCB 
CCC 
CCZ 
CZB 
CZC 
CZZ 
ZBB 
ZBC 
ZBZ 
ZBB 
ZCC 
ZCZ 
ZCB 
ZZC 
ZZZ 
BZB 
BBC 
BBZ 
BBB 

0 
1 
2 

10 
11 
12 
20 
21 
22 

100 
101 
102 
110 
111 
112 
120 
121 
122 
200 
201 
202 
210 
211 
212 
220 
221 
222 

1000 
1001 
1002 
1010 
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 uporządkowane analizowanie wszystkich moŜliwych. Rozwiązując dalsze łamigłówki będziemy 
mieli okazję zaobserwować jak w praktyce funkcjonuje ta metoda. 
 
-RS 11-  Łamigłówkę –Ł 11- moŜna rozwiązać korzystając z tabeli 1. Najpierw jednak zacytujemy 
rozwiązanie podane przez jej autora R . Smullyana ze względu na pewne cenne uwagi w nim 
zawarte .  
„ Najczęściej ludzie odpowiadają błędnie, Ŝe 25. Jeśli pytanie brzmiałoby: Jaka jest najmniejsza 
liczba skarpet, jakie muszę wybrać, aby mieć pewność, Ŝe posiadam co najmniej dwie skarpety w 
róŜnych kolorach? to 25 byłoby właściwą odpowiedzią. Ale w zadaniu tym chodzi o co najmniej 
dwie skarpety w tym samym kolorze, a więc 3 jest właściwą odpowiedzią. JeŜeli wybieram trzy 
skarpety, to bądź wszystkie są w tym samym kolorze (w tym przypadku mamy oczywiście co 
najmniej dwie w tym samym kolorze), bądź dwie są w pewnym kolorze, a trzecia w innym, a więc 
mamy wówczas dwie w tym samym kolorze”. 
     Zapewne wielu z nas wybrałoby taką właśnie drogę do rozwiązania tej łamigłówki. Tutaj 
natomiast proponujemy rozwiązanie, w którym najwaŜniejszym krokiem jest wynotowanie 
wszystkich moŜliwości, jakie mogą wystąpić przy wyciąganiu skarpet z szuflady, gwarantujących, 
Ŝe na pewno otrzymamy dwie skarpety w tym samym kolorze. Wystarczy spojrzenie na kolumnę a 
w tabeli 1 i chwila zastanowienia, aby ustalić jaką ilość skarpet naleŜy wyciągnąć z szuflady. W 
zakreskowanych polach znajduje się zawsze para jednobarwnych skarpet, niezaleŜnie do tego, jakie 
kolory one miały przy pierwszym, drugim i trzecim wyjęciu.   
 
     Powróćmy jeszcze raz do łamigłówek o kapeluszach. W interesującej ksiąŜce K. Rechberga pt. 
Zagadki - łamigłówki - zgadywanki, moŜna znaleźć inną wersję łamigłówek  -Ł 10-  i  -Ł 12-. 
-Ł 14-   Na ostatnio wydanym przyjęciu zaŜartowano sobie z pana Schwarza i bliźniaczych braci 
Braunów. Z zawiązanymi oczami mieli wybrać po jednym z pięciu damskich kapeluszy i włoŜyć je 
na głowę. Pozostałe kapelusze schowano. Następnie zdjęto im opaski i wyjaśniono, Ŝe dwa  
(z pięciu) kapeluszy były zielone, a trzy czerwone.  śaden z trzech panów nie wie jaki jest kolor 
jego nakrycia głowy, a ten który to pierwszy odgadnie będzie miał przyjemność odprowadzić do 
domu właścicielkę kapelusza. KaŜdy pan obejrzał dwóch pozostałych i ich kapelusze. Chwila 
zastanowienia przedłuŜała się, poniewaŜ zgadywać moŜna było tylko raz, a nagroda  była  
pociągająca. Pan Schwarz ledwo powstrzymywał wybuchy śmiechu spoglądając na braci Braunów 
w damskich kapeluszach, jednego w zielonym drugiego w czerwonym. Na ich twarzach malował 
się wysiłek i skupienie. Jaki jest mój kapelusz - czerwony, czy zielony rozmyślał Schwarz. Nagle 
wykrzyknął: wiem! i rzeczywiście mógł z pewnością powiedzieć jaki kolor ma jego nakrycie 
głowy.                                                                                              Tab. 3 
     Jakiego koloru był kapelusz Schwarza i skąd się bierze jego 
pewność, Ŝe określił go prawidłowo? 
 
-RS 14- Przy rozwiązaniu tej łamigłówki posłuŜymy się 
fragmentem kolumny d tab. 1 (pozycja od 5 do11), w którym 
dla zgodności z jej treścią literę B zastąpiono w przypadku 
kapelusza zielonego literę Z,  a zamiast C jest Cz. dla kapelusza 
czerwonego. Zapytajmy najpierw - dlaczego nikt z braci 
Braunów nie potrafił zgadnąć jaki kolor kapelusza ma na swojej 
głowie? Byłoby to moŜliwe we sytuacji określonej pozycją 2 i 4 (Z, Cz, Z i Cz, Z, Z). PoniewaŜ 
Ŝaden z braci nie powiedział jakiego koloru ma kapelusz, obie te moŜliwości  odrzucamy. Podobnie 
naleŜy postępować w przypadku pozycji 1, 6 i 7 (Z, Z, Cz – Cz, Cz, Z – Cz, Cz, Cz), gdyŜ w 
tekście łamigłówki wyraźnie powiedziano, ze Braunowie mieli kapelusze w róŜnych kolorach. Przy 
pozostałych moŜliwościach – pozycja 3 i 5 (Z, Cz, Cz i Cz, Z, Cz) Schwarz ma kapelusz czerwony 
i to właśnie jest rozwiązaniem naszej łamigłówki. 
          Kolejna łamigłówka z tej serii nieco trudniejsza: pochodzi z artykułu J. Kaja 
opublikowanego w czasopiśmie Młody Technik (nr 3/75) pt.  „Ta piekielna logika!”.  Treść 
oryginału  jednak częściowo zmieniono (dodając wersję A i B), aby uwidocznić czytelnikowi 

Lp. Braun I Braun II Schwarz 
1. Z Z Cz 
2. Z Cz Z 
3. Z Cz Cz 
4. Cz Z Z 
5. Cz Z CZ 
6. Cz Cz Z 
7. Cz Cz Cz 
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 w jaki sposób rozwiązanie zaleŜy od kolejności zadawanych pytań i odpowiedzi udzielanych przez 
bohaterów tej łamigłówki. 
-Ł 15- KaŜdy z trzech chłopców (powiedzmy Artur, Bolesław i Cyprian) jest miłośnikiem 
rozrywek umysłowych. Ponadto wiadomo, Ŝe myślą oni logicznie i nie jest moŜliwe, aby popełniali 
błędy w swoich wnioskowaniach. Pokazano im 7 nalepek: 2 czerwone, 2 Ŝółte i 3 zielone. 
Następnie w ciemnym pokoju naklejono im po jednej nalepce na czole (resztę schowano) i 
zapalono światło. 

                                     wersja A: 
 Tab. 4                                

     Chłopcy spojrzeli na swoje czoła. Chwilę później zapytano Artura, czy moŜe 
powiedzieć jakiego koloru nalepki nie ma na głowie. Odpowiedział, Ŝe nie. To 
samo pytanie zadano z kolei Bolesławowi. Ten równieŜ nie potrafił powiedzieć, 
jakiego koloru nalepki nie ma. 

11)  Co odpowiedział w tej sytuacji Cyprian? 
12) Czy na podstawie przedstawionych w tej wersji informacji moŜna 

ustalić kolory nalepek wszystkich chłopców? 
wersja B: 

Zapytano ich potem, czy ktoś wie jakiego koloru nalepki nie ma na swoim 
czole. Po chwili Artur i Bolesław stwierdzili (nie waŜne w jakiej kolejności), Ŝe 
nie. 

21)  Co powiedział Cyprian? 
22)  Czy na podstawie przedstawionych w tej wersji informacji moŜna 

ustalić kolory nalepek wszystkich chłopców? 
 
 -RS 15/1-     Wprowadzamy oznaczenia: A - Artur, B - Bolesław, Cy -
Cyprian, ś – Ŝółta nalepka,  C – czerwona nalepka, Z – zielona nalepka. 
Wszystkie moŜliwe rozmieszczenia nalepek na czołach chłopców (przy 
wprowadzonych wyŜej oznaczeniach przedstawiają  pozycje od 14 do 37         
w tab. 4, którą stworzono na wzór tab. 2 (kolumna b). Rozwiązanie  -Ł 15-  
w wersji A zaczynamy od rozwaŜenia informacji, jakimi dysponował pierwszy 
z zapytanych chłopców – Artur. Spoglądając na czoła kolegów mógł on trafić 
na przypadek, w którym zobaczył: 
 

31) dwie nalepki C  (poz. tab. 22, 31)            
32)   „         „       ś  (   „     „   21, 30)               
33)   „         „       Z  (   „     „    17, 35, 26) 
34) nalepkę    Z i C (   „     „    14, 16, 23, 25, 32, 34) 

           35)        ,,         Z i ś (   ,,     ,,   18, 20, 27, 29, 36, 38) 
           36)        ,,         C i ś (   ,,     ,,   15, 19, 24, 28, 33, 37). 
 
JeŜeli zajdzie przypadek 31) lub 32)  to pamiętając, Ŝe są dwie nalepki C i dwie 
ś, Artur moŜe z całą pewnością powiedzieć jakiego koloru nalepki nie ma na 
swoim czole. Odpowiedzi takiej jednak nie podaje. Zachodzi  więc jedna z 
pozostałych moŜliwości, lecz Artur nie ma Ŝadnych dodatkowych informacji, 
pozwalających wybrać tę właściwą. Oznacza to , Ŝe moŜemy w tab. 4 wykreślić 
tylko dwie pozycje tj. ( 21 i 30 z pkt. 32) i 22, 31 z pkt. 31)). 
  W lepszej sytuacji jest Bolesław. Na zadane mu pytanie moŜe odpowiedzieć 
zawsze gdy:     
-  zobaczy na czole Cypriana nalepkę C lub ś (poz.15, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 34, 37 - tab. 4) poniewaŜ wie, Ŝe jego nalepka musi być innego koloru  
(w przeciwnym razie Artur powiedziałby jakiego koloru nalepki nie ma), 

                              -  zobaczy nalepki C albo ś na czołach obu kolegów ( poz. 16,19, 33, 36, tab. 4). 
Jednak Bolesław równieŜ nie odpowiedział, zatem wymienione pozycje naleŜy wykreślić z tab. 4. 
Pozostałe jej pozycje (14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38) zawierają w kolumnie Cy tylko literę  Z,  
 

Lp. A B Cy 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C 

 
 
 

C 
C 
C 
Z 
Z 
Z 
ś 
ś 
ś 
C 

C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

 40.  

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
ś 
ś 
ś 
ś 
ś 
ś 
ś 
Z 
ś 
C 
Cc 

C 
C 
Z 
Z 
Z 
ś 
ś 
ś 
C 
C 
C 
Z 
Z 
Z 
ś 
ś 
ś 
C 
C 
C 
Z 
Z 
Z 
ś 
ś 
ś 
C 

Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
Z 
ś 
C 
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co oznacza, Ŝe musi on mieć nalepkę zieloną. 
W przypadku Artura i Bolesława nie moŜna jednoznacznie określić koloru ich nalepek. 
 
-RS 15/2-  Na czołach chłopców nie było dwóch czerwonych (2 C) ani dwóch Ŝółtych (2 ś) 
nalepek. W przeciwnym razie ten, który by je zobaczył od razu mógłby powiedzieć jakiego koloru 
nalepki nie ma. Z tego wzglądu odrzucamy  moŜliwości wyszczególnione w tab.4 na poz. 14, 15, 
16, 19, 21, 22, 30, 31, 33, 36, 37, 38. Natomiast 
     * w przypadku gdyby kaŜdy miał inny kolor nalepki, ten z Z odpowiedziałby jako pierwszy na 
zadane pytania. Pomyślałby zapewne: widzę dwa róŜne kolory (C i ś), a nikt nie mówi przede mną 
jakiego koloru nalepki nie ma (znaczyłoby to, Ŝe mam nalepkę ś bądź C), zatem mam trzeci kolor 
nalepki, czyli Z. Wiadomo jednak, Ŝe odpowiedzi udzielił dopiero trzeci z zapytanych chłopców. 
Odrzucamy więc dalsze moŜliwości rozmieszczenia nalepek (poz.18, 20, 24, 28, 32, 34, w tab.4) 
   ** Zbadajmy teraz przypadki z dwiema nalepkami Z jedną C albo ś, na przykład Bolesław i 
Cyprian mają Z a tylko Artur ma C.  
Przy takim rozmieszczeniu nalepek na czołach chłopców (poz.17) Artur nie moŜe odpowiedzieć na pytanie 
jakiego koloru nalepki nie ma. Widzi on dwie nalepki Z i bez dodatkowych informacji nie rozstrzygnie,  która z 
pozostałych (tj. 1 Z, 2 C, 2 ś) naklejono na jego czole. Z kolei Bolesław moŜe pomyśleć: C nie mam 
(odpowiedziałoby to sytuacji w pkt. **), ś teŜ nie mam (odpowiadałoby to w sytuacji opisanej w pkt. *), zatem 
muszę mieć nalepkę  Z. Podobnie obaj chłopcy pomyślą, gdy Artur będzie miał nalepkę ś, (poz.35). Swoje 
rozumowanie Bolesław (choć mógłby to być takŜe Artur) przeprowadzi takŜe w przypadku gdy Cyprian jako 
jedyny miałby nalepkę C lub ś (poz. 25 i 27). Wiadomo nam jednak, Ŝe odpowiedzi  na zadane mu pytanie nie 
potrafił udzielić, a więc nie mógł zobaczyć nalepki C lub ś na czole Artura ani Cypriana. Po skreśleniu poz. 17, 
35 oraz 25 i 27 w tab. 4 pozostają jeszcze trzy moŜliwości: Bolesław ma C lub ś nalepkę (poz. 23, 29) albo 
wszyscy mają nalepki Z (poz. 26). Gdyby zachodziły przypadki 23 lub 29, Artur niewątpliwie pomyślałby tak 
samo jak Bolesław. PoniewaŜ na zadane mu pytanie nie potrafił odpowiedzieć, więc moŜliwości te naleŜy 
odrzucić. W tej sytuacji Cyprianowi pozostaje jedyna moŜliwa odpowiedź (nie zakreskowana pozycja 26 w 
tab. 4) – wszyscy chłopcy mają na czołach nalepki Z. 
 

- P - 
 

     Przedstawione wyŜej łamigłówki oraz ich rozwiązania pokazują jak waŜną rolę w naszym 
rozumowaniu odgrywa załoŜenie (określane u nas jako próbne odpowiedzi na pytania łamigłówek) 
i jego dedukcyjne6) potwierdzenie lub odrzucenie. Opisaliśmy procedurę wyszukiwania 
prawidłowych złoŜeń przypominającą metodę prób i błędów. O metodzie tej wspomniany juŜ T. 
CzeŜowski pisał jako o: „...powszechnie wśród ludzi i zwierząt stosowanym  sposobie dochodzenia 
do odkryć. Stojąc przed nowym zagadnieniem jakie nieustannie jest nasuwane przez Ŝycie, 
człowiek czy zwierze jednakowo zaczyna od prób czynionych na oślep póki szczęśliwy traf po 
krótszymi lub dłuŜszymi błądzeniami nie doprowadza do właściwego rozwiązania. Błędy jakie 
przy tym powstają nie idą na marne.” 
     Gdy mówimy przedstawiając tok rozumowania pana Y (łamigłówka -Ł10-, str.  15  w tabeli)  
                                                           41)                                 X wybrał B  
i wyprowadzam z tego wniosek        42)               a więc: (ja) Y mam    C  
to nie wnioskujemy zgodnie z prawami logiki, bowiem z przestawki 41) nie wynika logicznie 
zadanie 42). Twierdząc, Ŝe drugie z tych zadań wynika z pierwszego gwarantujemy to nie samą 
logiką ale pewną wiedzą  poza logiczną wyraŜoną w przemilczanej przesłance 43). Mamy wtedy 
do czynienia z tzw. wynikaniem entymematycznym7). JeŜeli dodać  przesłankę 43) w postaci 
zdania, „jeŜeli X wybrał B to Y wybrał C” do powyŜszego wnioskowania  to otrzymamy: 
 
                                             43) jeŜeli X wybrał B to Y wybrał C 

            41)           X wybrał B 
                              A więc:  42)             Y ma C 
_________________________________________________________ 
6) „dedukcyjne” (ściślej mówiąc wnioskowanie dedukcyjne) tj. wnioskowanie w oparciu o schematy logiki formalnej,  
w których wniosek wynika logicznie ze swoich przestawek.   
7) Entymematyczny od greckiego en thyme oznacza zatrzymane w umyśle 
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czyli logiczny schemat wnioskowany SCh 1. Większość wnioskowań przeprowadzonych na co 
dzień jest oparte na wynikaniu entymematycznym.  
     W dąŜeniu do udoskonalenia naszej metody prób i błędów wprowadziliśmy pewne zagadnienia 
kombinatoryczne8) i powiązaliśmy je z pozycyjnymi systemami liczbowymi. Pozwoliło to ujawnić 
wszystkie moŜliwe załoŜenie, jakie mogliśmy sformułować w odpowiedzi na sytuacje problemowe 
występujące w przedstawianych tu łamigłówkach. Postępowanie takie jednak dla wielu z nas moŜe 
wydawać się uciąŜliwe i niewygodne. W związku z tym pytamy - czy nie dałoby się prościej? 
    Proste i krótkie rozwiązania -Ł15- (dla wersji A) podał jej autor. 
 „Cyprian odpowiedział, Ŝe ma zieloną nalepkę. Rozumowanie jest proste: jeŜeli miałby na czole 
nalepkę czerwoną to Bolesław widząc, Ŝe Artur nie wie, jakiej nalepki nie ma, byłby pewny, Ŝe 
jego nalepka nie moŜe być czerwona. Gdyby bowiem nalepka Bolesława była czerwona, to Artur 
widząc dwie nalepki czerwone, wiedziałby, Ŝe jej na czole nie ma. W taki sam sposób Cyprian 
dochodzi do wniosku, Ŝe nie moŜe mieć nalepki Ŝółtej. Zatem  musi mieć na czole nalepkę 
zieloną”.  
      Wybór sposobu rozwiązywania danej łamigłówki naleŜy oczywiście do czytelnika. My jednak 
twierdzimy, Ŝe przedstawiona ostatnio metoda na istotne zalety. Na potwierdzenie tego mamy 
jeszcze jedną łamigłówkę. Rozwiązanie jej znajdzie czytelnik na końcu pkt. C. 
 
-Ł 16-  Pomyśl jaką strategię zastosować, aby zapewnić sobie zwycięstwo w następującej grze. 
Masz 20 zapałek ułoŜonych równo w szeregu jedna za drugą. 
W grze biorą udział dwie osoby, z których kaŜda moŜe zabrać jedną, dwie lub trzy zapałki. 
Wygrywa ten, kto moŜe zabrać ostatnią zapałkę. 
        Jaka strategia zapewni wygraną, jeŜeli kaŜdy z graczy moŜe zabrać od 1 do 4 zapałek? 
        W grze jest równieŜ 20 zapałek. Wygrywa, jak poprzednio ten, kto  moŜe zabrać ostatnią 
zapałkę. 
        Co mają wspólnego te gry z pozycyjnymi systemami liczbowymi? 
 

- C - 
  

-C 17-      Zmęczeni dyskusją i letnim skwarem trzej staroŜytni filozofowie greccy połoŜyli się by 
odpocząć w  cieniu drzew ogrodu Akademii i usnęli. W czasie  snu figlarze wysmarowali ich czoła 
węglem. Obudziwszy się spojrzeli na siebie nawzajem, wpadli w dobry humor i zaczęli się śmiać. 
Nie zdziwiło to Ŝadnego z nich, gdyŜ  kaŜdemu wydawało się Ŝe dwaj pozostali śmieją się z siebie 
nawzajem. Nagle jeden z mędrców przestał się śmiać, gdyŜ doszedł do wniosku, Ŝe jego czoło jest 
równieŜ wysmarowane węglem. 
    Jak rozumował? 
Pochodzenie łamigłówki:  B. Kordiemski, Rozrywki matematyczne, r.wyd.1956, str. 212 

ROZWI ĄZANIE 
 

     Filozof A pomyślał: kaŜdy z nas moŜe przypuszczać, Ŝe ma czyste czoło. B jest przekonany , Ŝe 
ma czyste czoło i śmieje się z wysmarowanego czoła mędrca C. Lecz gdyby B wiedział, Ŝe jego 
czoło jest czyste zdziwiłby go śmiech C, gdyŜ w tym wypadku C nie miałby powodu do śmiechu. 
PoniewaŜ B nie dziwi się, uwaŜa widocznie, Ŝe C śmieje się ze mnie. Z tego wynika, Ŝe moje czoło 
jest zabrudzone węglem. 
 
-C 18-  W pewnej wiosce: 

1) nie ma dwóch mieszkańców o dokładnie tej samej liczbie włosów,  
2) nikt nie ma dokładnie 1018 włosów, 
3) jest więcej mieszkańców niŜ włosów na głowie dowolnego mieszkańca tej wioski.  

Jaka jest największa moŜliwa liczba mieszkańców wioski ? 
 
8) Kombinatoryka to gałąź matematyki zajmująca się obliczaniem  liczby zbiorów, które moŜna w określony sposób 
tworzyć z elementów danego zbioru skończonego. 
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ROZWI ĄZANIE 
 

     Odpowiedź na drugie pytanie brzmi – 1018. 
Aby to zrozumieć, załóŜmy, Ŝe byłoby ich 1020. Musiałoby wówczas być 1020 róŜnych liczb, z 
których kaŜda byłaby mniejsza niŜ 1020, a Ŝadna nie byłaby równa 1018. Jest to niemoŜliwe. 
Istnieje dokładnie 1020 róŜnych liczb innych ( włącznie z 0) mniejszych niŜ 1020, a więc istnieje 
1019 liczb innych niŜ 1020. Skądinąd jeden z mieszkańców wioski musi być łysy. 
 
-C 19-    Wszedłem do ciemnego pokoju, by zabrać z szafy buty i skarpety. Nie chciałem zapalać 
światła, gdyŜ spała tam moja siostra. Wiedziałem gdzie w szafie są moje trzy róŜne pary butów, 10 
par skarpet czarnych i tyle samo brązowych, lecz to wszystko leŜało w nieładzie. 
     Ile butów i skarpet powinienem wynieść z ciemnego pokoju aby mieć parę jednakowych butów 
i parę skarpet w tym samym kolorze? 

ROZWI ĄZANIE 
Z trzech skarpet dwie będą na pewno w tym samym kolorze. Natomiast butów trzeba wziąć 4, aby 
dwa na pewno były jednakowe. 
 
-C 20-    Jaką najmniejszą ilość jabłek musisz wyjąć ze skrzyni, w której zmieszczono trzy róŜne 
ich gatunki by mieć pewność, Ŝe: 

1/  wśród wyjętych jabłek masz co najmniej dwa tego samego gatunku, 
2/  wśród wyjętych jabłek masz co najmniej trzy tego samego gatunku. 

 
ROZWI ĄZANIE 

 
Dla przypadku 1/ musisz wyjąć 4 jabłka 
                a dla 2/ musisz wyjąć 7 jabłek 
 
-C 21-  Podczas lekcji matematyki troje uczniów z pewnej klasy poproszono na ochotnika do 
udziału w zabawie wymagającej umiejętności logicznego myślenia.  Zgłosiły się: Ala, Beata i 
Celina. Wtedy nauczyciel polecił aby dziewczyny te zamknęły oczy i na głowę kaŜdej włoŜył 
czapkę. Następnie zapytał: czy potraficie odgadnąć kolor swojej czapki jeśli wiadomo, Ŝe miałem 
tylko białe i czarne ?  Oczywiście pozostali uczniowie nie mogli podpowiadać. Dziewczyny 
spojrzały na siebie. Chwila namysłu wystarczyła aby Celina odpowiedziała: mam czapkę w kolorze 
czarnym.  
     Skąd mogła o tym wiedzieć ? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

     Nauczyciel miał trzy czapki tylko w białym i czarnym kolorze. Z tego dwie mogły być białe, a 
jedna czarna lub odwrotnie – jedna biała, a dwie czarne. Celina najwidoczniej zobaczyła na 
głowach koleŜanek białe czapki, a więc czapka, którą miała na swojej głowie musiała być czarna. 
 
-C 22-   W następnej zabawie nauczyciel równieŜ poprosił aby dziewczyny zamknęły oczy i 
włoŜył na ich głowy kolorowe czapki. Tym razem miał ich cztery, z których jedną schował do 
szuflady swego biurka i powiedział: mamy czapki białą, czarną, niebieską i zieloną. Czy potraficie 
zgadnąć jakiego koloru czapkę schowałem do szuflady. Dziewczyny znowu spojrzały na siebie.  
     Ala powiedziała:   - mam czapkę niebieską lub zieloną,  
     a Celina – mogę mieć czapkę czarną lub zieloną.  
     Czy Beata moŜe na podstawie wypowiedzi koleŜanek odgadnąć kolor czapki schowanej w 
szufladzie ? 

ROZWI ĄZANIE 
     

     Tak. Wystarczy, jeŜeli zwróci uwagę, Ŝe obie jej koleŜanki  wymieniły kolor zielony.  
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W szufladzie schowana jest czapka zielona.  
Przy oznaczeniach: 
B – biała czapka,                          A -  Ala 
C – czarna czapka,                       B -  Beata 
N – niebieska czapka,                   C -  Celina 
Z – zielona czapka 
w rozwiązywaniu pomocny moŜe być rysunek obok.     
 
 
 
 
 

ROZWI ĄZANIE ŁAMIGŁÓWKI  -Ł 16- 
                                                                                                                                                   Tab. 5 
 
     JeŜeli grę rozpoczyna nasz przeciwnik to niezaleŜnie 
od tego ile zapałek weźmie (1, 2 lub 3)  na pewno 
wygramy pozostawiając w grze za pierwszym razem 16 
zapałek, za drugim 12, za trzecim 8, a za czwartym 4. 
     Podobnie w drugiej grze, po kaŜdym ruchu 
przeciwnika zabieramy tyle zapałek, aby pozostało 
kolejno 15 zapałek, 10 i 5. Tabela 5 pokazuje wszystkie 
moŜliwe zachowania przeciwnika w obu grach 
odpowiednio w kolumnie b i c oraz nasze odpowiedzi 
podane  kolumnach b0 i c0. W kolumnie a 
ponumerowano wszystkie liczby czwórkowego i 
piątkowego systemu liczenia. Jednocześnie stanowi ona 
naszą odpowiedź na pytanie o związek tych gier z 
róŜnymi systemami liczbowymi. Jeśli to  my 
rozpoczynamy grę, stoimy na pozycji przegranej. 
Pozostaje liczyć na to, Ŝe przeciwnik nie zna naszej 
strategii i wcześniej, czy później popełni błąd, 
pozostawiając w grze taką liczbę zapałek, która 
umoŜliwi nam wyrównanie ilości pozostałych zapałek 
do jednej z wymienionych poprzednio liczb. 
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 III.   DWA ZBIORY W ŁAMIGÓWKACH. 
 

 

- Ł - 
 
-Ł 23-   Do pięciu pudełek w kolorach, białym, czerwonym, zielonym, niebieskim i czarnym, 
wrzucono po dwie przypadkowo dobrane kulki. Stanowią one pary w takich kolorach jak pudełka. 
Na podstawie niŜej podanych informacji ustal jakiego koloru kulki znalazły się w poszczególnych 
pudełkach? 

1/    Ŝadna kulka nie trafiła do pudełka w takim samym kolorze,  
2/    w czerwonym pudełku nie ma kulki niebieskiej, 
3/    do pudełka w kolorze neutralnym dostały się kulki czerwona i zielona,  
4/    w pudełku czarnym są kulki w kolorach „ zimnych”,  
5/    w jednym z pudełek są kulki biała i niebieska,  
6/    w pudełku niebieskim jedna z kulek jest czarna. 
 

-Ł 24-   Wyobraź sobie, Ŝe masz 3 pudełka, pierwsze zawiera 2 czarne kulki, drugie - 2 białe, a w 
trzecim jest jedna biała i jedna czarna. KaŜde pudełko miało właściwą naklejkę z informacją o 
zawartości: CC, BB, BC, ale ktoś pozamieniał te naklejki i teraz kaŜde pudełko ma zawartość inną, 
niŜ to wynika z naklejki. Twoim zadaniem jest ustalenie zawartości wszystkich pudełek. Wiadomo 
przy tym, Ŝe jedna kulka w pudełku BC  jest koloru czarnego.                                    
     Jaką ilość kulek musisz wyjąć z pozostałych pudełek, aby tego dokonać?  
Podobne łamigłówki w:  M. Gardnem, Moje najlepsze zagadki matematyczne i logiczne, r. wyd. 1998 
                                        M. Ruchlis,  Jak myśleć logicznie,  r. wyd. 1999. 
                                        L. Pijanowski, Rozkosze łamania głowy,  r. wyd. 1995. 
                                        J. Wojszczyk,  Jestem, więc myślę. Łamigłówki logiczne, r. wyd. 2003 

 

- C H - 
 
     Łamigłówki –Ł 17⋅⋅⋅⋅ i ⋅⋅⋅⋅Ł 18- reprezentują taką odmianę poprzednio omówionych, w której 
zawsze jest mowa tylko o dwóch zbiorach (róŜnych przedmiotów, osób itp.) oraz występuje inny 
rodzaj powiązań (przyporządkowań) między ich elementami. Elementy zbiorów łamigłówek rodz. I 
były przyporządkowane w ten sposób Ŝe: 
- kaŜdemu elementowi w jednym ze zbiorów odpowiada (jest przyporządkowany) pewien element 
w drugim zbiorze ale nie wszystkie elementy drugiego zbioru mają swój odpowiednik w 
pierwszym. 
Obecnie rozwaŜamy łamigłówki, w których: 
 -  kaŜdemu elementowi jednego z jej zbiorów (mniejszego) przyporządkowuje się parę elementów 
drugiego zbioru i odwrotnie, kaŜda para elementów drugiego zbioru ma przyporządkowany sobie 
element  pierwszego zbioru. NajwaŜniejsze informacje większości z nich zapisano w nowej, 
wyróŜniającej je formie. Na wstępie zawsze wyszczególnione są elementy obu zbiorów 
(przykładowo pięcioelementowy zbiór pudełek i pięć par kulek w –Ł 23-); wraz ze swymi 
charakterystycznymi cechami (pudełka białe, czarne, niebieskie, czerwone, zielone, i pary kulek w 
tych samych kolorach) oraz zasady powiązania (tj. przyporządkowanie) między nimi (do kaŜdego 
pudełka wrzucono parę kulek innego koloru niŜ ono samo). Następnie podany jest szereg 
informacji, na podstawie których ustala się przyporządkowania konkretnych elementów jednego ze 
zbiorów elementom drugiego zbioru. 
KaŜdą łamigłówkę kończy pytanie dotyczące (najczęściej) przyporządkowania, między wszystkimi 
elementami obu zbiorów. Jako główną metodę ich rozwiązywania zastosujemy tabele a takŜe 
poznane wcześniej środki logiki. 
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-  R  -  
 

-W 23/24- Znajomość schematów logicznego wnioskowania poznanych w rozdziale pierwszym  
z całą pewnością usprawni rozwiązywanie następnych łamigłówek podobnie jak tabele, na których 
obecnie skupimy naszą uwagę. Z tego posługiwanie się logicznym rozumowaniem (tj. schematami 
logicznego wnioskowania) wydaje się oczywistością, natomiast zastosowanie tabel budzi pewne 
wątpliwości (zwłaszcza w przypadku osób niedoświadczonych)  i wymaga uzasadnienia. OtóŜ 
nietrudno stwierdzić, Ŝe najbardziej kłopotliwe przy rozwiązywaniu łamigłówek takich jak -Ł23- 
jest operowanie duŜymi ilościami róŜnych informacji. Doskonałym narzędziem ich porównywania, 
porządkowania i wyciągania na tej podstawie wniosków są właśnie tabele. 
      Odpowiednio skonstruowana tabela często prowadzi niemal automatycznie do rozwiązania. Nie 
powinnyśmy zatem stronić od stosowania środka, który jest przecieŜ niczym innym, jak tylko 
bardziej dogodnym sposobem zapisu wielu informacji. Dalsze rozwiązywanie łamigłówki będzie 
więc polegało na konstruowaniu odpowiednich tabel i wypełnianiu ich  gotowymi lub 
wywnioskowanymi informacjami. 
 
-M 23/24-   Oczywiście łamigłówki podane na wstępie tego rozdziału moŜna rozwiązać na wiele 
róŜnych sposobów (tzn. rozumowania prowadzące do rozwiązań mogą mieć róŜy przebieg). Osoby, 
które nie widzą  potrzeby korzystania z jakiś specjalnych metod czy sposobów mogą dla przykładu 
łamigłówkę –Ł 23- rozwiązać następująco:  
      pudełko w kolorze neutralnym, o którym mowa w punkcie trzecim nie jest czarne, gdyŜ z 
punktu      czwartego wiadomo, Ŝe leŜą w nim kulki w kolorach zimnych, a więc nie ma tam kulki 
czerwonej. W takim razie pudełko białe musi zawierać kulki czerwoną i zieloną. Według pkt. 4/ do 
czarnego pudełka wrzucono dwie róŜnokolorowe kulki wybrane spośród dwóch zielonych i dwóch 
niebieskich. PoniewaŜ jedna z zielonych kulek jest w białym pudełku, a jedna z niebieskich na 
podstawie pkt. 5/ jest razem z białą, wiec para kulek niebiesko - zielona musi być w czarnym 
pudełku. Pudełko, o którym mowa w punkcie piątym nie moŜe być ani białe, ani czarne. Ponadto 
na podstawie pkt. 2/ i 6/ nie jast teŜ czerwone ani niebieskie. Pudełko zawierające kulki białą i 
niebieską ma wiec kolor zielony. Pozostaje jeszcze ustalić jakie kulki, spośród dwóch czarnych, 
jednej białej i jednej czerwonej trafiły do pudełka czerwonego i niebieskiego. W czerwonym 
pudełku nie moŜe być czerwonej kulki (pkt. 1/) ani drugiej czarnej (pkt. 6/). Zatem musi ono 
zawierać kulki białą i pierwszą czarną. Wobec tego dla pudełka  niebieskiego pozostały kulki 
czerwona i czarna . 
       Jak widać, powyŜsze rozumowanie nie wymagało od nas znajomości Ŝadnych wyszukanych 
metod, a jednak wielu stwierdzi, Ŝe łatwo tu pogubić się w gąszczu rozwaŜnych informacji i 
wynikających z nich wniosków. Konieczne wydają się: łatwość zapamiętywania i dobra orientacja 
w tym, co juŜ zrobione, a co jeszcze w całym procesie rozwiązania jest do zrobienia. Pojawiają się 
równieŜ wątpliwości podobnie do tych, jakie mieliśmy w pierwszym rozdziale przy wyborze 
odpowiedniego załoŜenia dla rozumowania (str.13), bo skąd mamy wiedzieć, z których informacji 
(od 1 do 6) i kiedy skorzystać w czasie rozwiązywania łamigłówki. Jakaś część z nas być moŜe 
powiedziałaby, Ŝe potrzeba tu czegoś w rodzaju wyczucia czy intuicji. Oczywiście rozwiązania 
trudnych problemów czasem pojawiają się w nagłym przebłysku intuicji lecz pewności na to mieć 
nie moŜna.  
     Wypróbujmy zatem tabele, które pozwalają uporządkować i przedstawić w sposób przejrzysty 
wszystkie informacje z jakimi mamy do czynienia przy rozwiązywaniu łamigłówek.  
      Tabelę stanowi - jak wiadomo pewien  obszar (np. kartki papieru) podzielony liniami 
podłuŜnymi na szereg mniejszych pól zwanych kolumnami, a często teŜ poprzecznymi dla 
wydzielenia tzw. wierszy. Zwykle w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie opisujemy 
zawartość pozostałych pól. PoniewaŜ zajmujemy się teraz łamigłówkami traktującymi wyłącznie o 
dwóch zbiorach to elementy jednego z nich moŜna wyszczególnić w pierwszym wierszu tabeli 
odtąd zwanego główką,  a elementy drugiego w pierwszej kolumnie, którą nazwiemy boczkiem (1).  

 

(1) Czy będzie to pierwsza kolumna z prawej lub lewej strony tabeli (podobnie wiersz z prawej lub lewej 
strony) jest sprawą wygody. 



tab. 10 B C Cz N Z
PUDEŁKO

1/ o wiadomym połoŜeniu     

2/ o niewiadomym połoŜeniu

3/ wykorzystane informacje   

K
 U

 L
 K

 I

1b
2b
1c
2c
1cz
2cz
1n
2n
1z
2z

ZTab. 9a B C Cz N

K
 U

 L
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xa xb xe

xc xa c f
cz c

xb
xb

xe b e
xa
xc xa

xb b f
xd

xc

xc
xb
z c

xb n b
xb
z b
xb

xa
xa

xf xe
c d xd
xf xe
xc xc

cz g xe
xa xd xb
xa
xb
xc

xa n e
xb xa
xc xa

26_____________________________________________________________________________ 
 
W pozostałych polach oznaczać będziemy związki, (przyporządkowania) między poszczególnymi 
elementami albo ich brak.  
     Zastanowimy się jeszcze nad pewnymi szczegółami budowy tabel gdyŜ moŜe od tego zaleŜeć 
sprawność, wygoda i co najwaŜniejsze poprawność rozwiązań. Jak zatem powinna wyglądać tabela 
słuŜąca rozwiązaniu łamigłówki -Ł 23-  ?  NiŜej podajemy dwa przykłady: 
 

Przykład 1-szy 

                                                                           
  UŜyte oznaczenia: 
 
 B   - białe pudełko      
 C   - czarne pudełko   
 Cz - czerwone pudełko      
 N   - niebieskie pudełko  
 Z   - zielone pudełko 

 
Przykład 2-gi 
                                         1b,   2b      pierwsza, druga  k.  Biała 

1c,   2c       pierwsza, druga  k. Czarna  
1cz,  2cz    pierwsza, druga  k. Czerwona 
1n,   2n      pierwsza, druga  k. Niebieska     
1z,   2z       pierwsza, druga  k. Zielona 
 
W punkcie -RS- wypróbujemy  kolejno obie 
tabele. 

         
-RS 23/1-   Rozwiązanie łamigłówki – przykład pierwszy.  
Ustalamy, Ŝe: 

- małymi literami wraz z numerem 1 lub 2 oznaczono w tabeli kulki danego koloru (jak 
wyŜej), 

- duŜymi literami oznaczone są pudełka w danym kolorze (jak wyŜej), 
- brak w pudełku kulki danego koloru oznaczamy w odpowiednim polu tabeli znakiem x, 

a jej obecność literami b, c , cz, n, z,  
- w polach tabeli zaznaczamy teŜ punkty, na podstawie których dokonujemy ich 

wypełnienia .  
Przy wypełnieniu tabeli obowiązuje następująca zasada (dalej 
określana jako Z1): 
 jeŜeli ustalimy, Ŝe w danym pudełku znajduje się kulka 
określonego koloru, to wpisujemy literkę b, c, cz, n, z, w 
odpowiednie pole tabeli, a pozostałe wolne pola w tym  
samym wierszu uzupełnimy znakiem x (bo przecieŜ 
oznaczonej  juŜ kulki nie ma w innych pudełkach). 
Dopisujemy przy tym literę punktu, na podstawie którego 
dokonano oznaczenia. Podobnie wypełniamy teŜ wolne pola 
kolumny,  w której oznaczone są dwie kulki. 
a) Na podstawie infor. 1/ i 2/ moŜemy przy pomocy x 

zaznaczyć brak kulek w odpowiednich polach. 
b)  Na podstawie informacji 4/ w czarnym pudełku są kulki niebieska i zielona  (kolory te są 
jedynymi „zimnymi” w tym zbiorze kulek). 
c)    Skoro w czarnym pudełku (a więc koloru neutralnego) są kulki „n” i „z” to w drugim pudełku 
koloru neutralnego (tj. w białym)  na podstawie infor. 3/ są kulki „cz” i „z”. 
d)    Na podstawie infor. 6/ w pudełku „N” jest kulka „c”. 
Z dotychczasowych ustaleń wynika, Ŝe nie znamy jeszcze koloru kulek mieszczących się w 
pudełkach ”Z” i „C”. Nie wiadomo teŜ jaki kolor ma druga kulka w pudełku „N”. 

1b 2b 1c 2c 1cz 2cz 1n 2n 1z 2z
B
C
Cz
N
ZP

U
D

E
ŁK

A

K U L K I
tab. 11Tab. 9 



 

_____________________________________________________________________________27 
 
                                                e)   Na podstawie infor. 5/ i wyglądu tab. 9a (oznaczenia w czarnym 
                                                kolorze na tabeli) wnioskujemy, Ŝe kulki biała i niebieska muszą 
                                                znajdować się w kolumnie „Z” (pudełko zielone) gdyŜ pozostały tam 
                                                niewypełnione pola na skrzyŜowaniach wiersza 2n i kolumny Z oraz 
                                                wierszy 1b i 2b takŜe z kolumną Z. 
 
                                                f)   Z pozostających kul „1cz”, ”1b” i „1c” w pudełku „cz” 
                                                (czerwonym) mogą być tylko „b” i „c”. Takie zestawienie  
                                                wymienionych kulek pozostaje w zgodzie z warunkiem zawartym  
w  
                                                pkt. 1 łamigłówki (oznaczenia w kolorze zielonym). 
                                                g)  Wobec tego druga kulka w pudełku „N” to kulka „cz” czerwona  
                                                (oznaczona w tabeli kolorem niebieskim). 
 
-RS 23/2-   Rozwiązanie łamigłówki  - przykład drugi 

KaŜde ustalone połoŜenie danej 
kulki w pudełku określonego 
koloru odnotujemy w wierszu 
pierwszym (1/) przepisując 
oznaczenia b, c, cz, n, z   
z wiersza drugiego (2/),  
w którym jednocześnie to samo 
oznaczenie wykreślamy 

stosując ukośnik (/).Podobnie wykreślamy numery informacji w wierszu (3/), na podstawie których 
przenosimy oznaczenia między wierszami pierwszym i drugim. 

 
 
1)  Na podstawie infor. 6/ tab. 10a (a właściwie jej fragment 
przedstawiony na rys. 1) przyjmuje następujący wygląd:              
 
rys. 1 
 
2)   Na podstawie infor. 4/ w czarnym pudełku nie moŜe być 
czerwonej kulki (to kolor ciepły, a wobec tego infor. 3/ moŜe 
dotyczyć tylko białego pudełka). Tabela 10a  ma wygląd jak na 
rys. 2.    
rys. 2 
 
3)    Na podstawie infor. 4/ pudełko c (czarne) moŜe zawierać  
dwie kulki z, dwie kulki n, albo z i n – są to kolory zimne. Po 
uwzględnieniu informacji zawartej w punkcie 1/ ustalamy, Ŝe 
zawiera ono kulkę z i n. Tabela 10a wygląda teraz jak na rys. 3.  
 
rys. 3 
 
 4)  Na podstawie infor. 5/ ustalamy kolor pudełka zawierającego 
kulki białą i niebieską. Z tabeli (rys. 3) widać, Ŝe moŜe ono być cz 
(czerwone) lub z (zielone). Biorąc pod uwagę infor. 2/ w cz 
(czerwonym) pudełku nie ma kulki n niebieskiej, czyli musi ona 
być (wraz z białą) w z (zielonym) pudełku. Tabela 10a wygląda 
teraz tak jak na rys. 4.  
rys. 4 

       W tym miejscu warto się zastanowić nad róŜnicą w sformułowaniach informacji 
występujących w naszej łamigłówce. OtóŜ informacje 2/ i 6/ są jednoznaczne i wprost podają gdzie  

informacje          
uzyskane 
na podstawie     ►      
punktów 1÷6 
i tabeli 

informacje 
uzyskane 
za pomocą         ► 
samej  
tabeli 

{

{

tab. 10 B C Cz N Z

b c cz n z
b c cz n z

PUDEŁKO

1    2    3    4    5    6

1/ o wiadomym połoŜeniu     

2/ o niewiadomym połoŜeniu

3/ wykorzystane informacje   

K
 U

 L
 K

 I

B C Cz N Z
    c

b c cz n z
b c cz n z

1    2    3    4    5    6

B C Cz N Z
  z     c
 cz

b c cz n z
b c cz n z

1    2    3    4    5    6

B C Cz N Z
  z   n     c   
 cz   z

b c cz n z
b c cz n z

1    2    3    4    5    6

B C Cz N Z
  z   n     c   n
 cz   z   b

b c cz n z
b c cz n z

1    2    3    4    5    6

Tab.10a 



cc    bb 3             bc   2
 CC

bb    cc 1              bc  2
 BB

bc    cc 1               bb 1 
 BC
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znajduje się dana kulka – nazwiemy je rozstrzygającymi. W przeciwieństwie do nich informacja 
3/ jedynie zawęŜa moŜliwości ale, nie daje jednoznacznego rozstrzygnięcia. Takie informacje 
nazywać będziemy zawęŜającymi. 

e/  Na podstawie infor. 1/ pozostająca czerwona kulka nie moŜe 
leŜeć w pudełku czerwonym i dlatego tabela wygląda jak na rys. 5 
 
rys. 5 
 
W tabeli nieoznaczone pozostają kulki c (czarne) i b (biała). 
Widać z tego, Ŝe musi je zawierać pudełko cz (czerwone). 

 
-CH 24- W łamigłówce -Ł24- równieŜ spotykamy przyporządkowanie elementów jednego zbioru, 
tym razem złoŜonego z pudełek (oznaczonych etykietami BB, BC.CC), elementom drugiego zbioru 
w postaci par kulek (oznaczonych dla odróŜnienia małymi literami bb, bc, cc) według zasady 
- pudełko BB nie zawiera kulek bb 
- pudełko BC nie zawiera kulek bc 
- pudełko CC nie zawiera kulek cc 
                                                                  
-M 24/1- Rozwiązanie tej łamigłówki jest bardzo łatwe, zwłaszcza gdy posłuŜyć się tabelą  
pokazaną obok (tab. 11).                                                                     
Przebiega ono w 3 krokach:  
                                                                                                                                                   Tab. 11  
-RS 24/1-                    
                             krok 1. 
JeŜeli załoŜymy, Ŝe w pudełku BC jest kulka c  
(rys. 7) a więc i druga w tym samym kolorze 
 (w tabeli zaznaczono to „О”) to w pudełku BC 
 nie ma bb i w pudełku BB nie ma cc  
(wykreślenia   „ / ”   w tabeli).  
                            
                             krok 2.                                                                        
Wobec powyŜszego w pudełku BB są kulki bc          
(zaznaczono to        ). Wniosek ten                                                                                        Rys. 7 
pozwala w kolumnie „kulki, które mogą być” wykreślić bc na poziomie wiersza z  
oznaczeniem CC.                                                                                                              
                                                                                                                                  
                         krok 3: 
Pozostaje para bb (ozn.      ). W analogiczny sposób rozwiązanie przebiegałoby przy 
załoŜeniu, Ŝe pudełko BC zawiera kulki bb. 
 
     Ktoś wymyślił bardzo podobną do -Ł24-  łamigłówkę.  
-Ł 25-   Mamy trzy pudełka oznaczone etykietami   informującymi  o zawartych w nich kulkach  
BB, BC, CC oraz par kulek czarnych i białych oznaczonych jako bb, bc, cc . Na dwóch pudełkach 
zamieniono etykiety,  przy czym wiadomo, Ŝe pudełko BB zawiera parę cc. 
     Jakie kulki są w pudełkach BC i CC?                                  
     Na którym pudełku nie zamieniono etykiety?                         Tab. 12 
 
 -RS 25-  JeŜeli  sporządzić tab.12 rozwiązanie                                                                     
jest bardzo łatwe. W kaŜdej kolumnie trzeciego 
wiersza mamy wpis P/F oznaczający prawdziwą 
lub fałszywą informację etykietę po zmianie. 
Wtedy:   
11)   od razu wiadomo, Ŝe etykieta BB  

kulki, których 
nie ma 

kulki,  które 
mogą być 

w 
pudełku 

cc bb  lub    bc CC 
bb cc   lub    bc BB 
bc cc  lub     bb BC 

1     BB      BC     CC 

     tu mogą być                 2 
  

tu są: cc  

bc3  v  bb 3 bc4 v bb 

 3 
etykieta     
1 P / F 

  etykieta 
     P / F                  

etykieta    
2 P / F 

B C Cz N Z
  z   n     c   n
 cz   z   cz   b

b c cz n z
b c cz n z

1    2    3    4    5    6



_____________________________________________________________________________29 
 
jest jedną z dwóch błędnie informujących o zawartości swojego pudełka. W 3 wierszu kolumny BB 
wykreślamy P.  
12)  Etykieta CC równieŜ fałszywie informuje  o zawartości swojego pudełka, gdyŜ kulki cc są w 
pudełku BB. Wykreślamy P w polu na skrzyŜowaniu wiersza 3 i kolumny CC. 
13) Z powyŜszego wynika, Ŝe jedynym pudełkiem, na którym nie zmieniono etykiety  i 
zawierającym kulki w kolorach zgodnych z jej informacją jest BC. Zaznaczymy to obwódką wokół 
bc (    ) w polu na skrzyŜowaniu wiersza 2 i kolumny BC, wykreślając jednocześnie drugą 
widoczną tam parę bb. 
14)  Wiemy juŜ , Ŝe pudełko BB zawiera kulki cc, a BC kulki bc. Wobec tego w pudełku CC 
znajduje się para kulek bb. Drugą moŜliwość – kulki bc wykreślamy. 
 
-RS 24/2- Rozwiązanie łamigłówki –Ł 24- moŜe przebiegać bez stosowania tabelki. W tym celu 
wystarczy na podstawie informacji dostarczonych przez łamigłówkę ustalić, co jest wiadome, a 
czego nie wiemy i wywnioskować z tego jakie kulki zawierają poszczególne pudełka. Wiadomo, Ŝe 
pary kulek biała z białą  (bb), biała z czarną (bc), czarna z czarną (cc), rozmieszczono w trzech 
pudełkach. Na kaŜdym umieszczono nalepkę błędnie informującą o jego zawartości: 
- w pudełku z nalepką BC nie ma kulek bc 
- w pudełku z nalepką z BB nie ma kulek bb 
- w pudełku z nalepką CC nie ma kulek cc 
Kluczem do rozwiązania -Ł24- (innego niŜ uprzednio pokazano) moŜe być spostrzeŜenie, Ŝe w BC 
nie moŜe być kulek bc, gdyŜ byłoby to niezgodne z informacją zawartą w łamigłówce (naklejki są 
zamienione i  Ŝadna z nich nie informuje właściwie o zawartości pudełka), nie moŜe teŜ być kulek 
bb, poniewaŜ wyraźnie powiedziano, Ŝe jedna z nich musi być czarna. Zatem pudełko z naklejką 
BC moŜe zawierać tylko dwie czarne kulki. Dalej rozwiązywanie przebiega juŜ bardzo łatwo. W 
pudełku z naklejką BB takŜe nie ma pary kulek bb ani cc (te ostatnie znajdują się w pudełku z 
naklejką BC), a więc zawiera ono kulki bc. Dla pudełka oznaczonego naklejką CC pozostaje para 
kulek bb.  
 

- P- 
 

       Przy rozwiązywaniu łamigłówek w tym rozdziale zdobyliśmy nową wiedzę, która  niewątpliwie 
będzie przydatna w toku naszych  dalszych rozwaŜań. Szczególne znaczenie  ma podział informacji 
występujących w tych łamigłówkach na zawęŜające i rozstrzygające, czyli jednoznaczne. Z tego 
informacje zawęŜające jako samodzielne nie wystarczają do wypełniania pól w tabeli. Stanowią 
jedynie przesłanki wnioskowań, które to umoŜliwiają przy współudziale dodatkowych informacji 
zawartych w łamigłówkach. Rozstrzygające natomiast same określają jak wypełniać tabelę lecz w 
związku z tym naleŜy  je równieŜ podzielić na dwa odrębne rodzaje.  
     Pierwszy rodzaj zawiera przeczenie w postaci słówka „nie” (jak np. infor. 2/ w łamigłówce        
-Ł 23-) i daje moŜliwość wykreślenia tylko jednego pola w tabeli. Drugi rodzaj informacji - bez 
przeczenia - pozwala zgodnie z zasadą Z1 oznaczyć przyporządkowane elementy w polu tabeli, do 
którego bezpośrednio się odnosi jak i brak takiego przyporządkowania (np. znakiem X) w całej 
kolumnie i wierszu skrzyŜowanych na tym polu. Informacje tego rodzaju są najbogatsze. 
Zestawiając razem przedstawione wyŜej podziały otrzymujemy następujący schemat:  

 
 
Pozwala on łatwo zorientować się jakiego rodzaju informacje są zawarte w danej łamigłówce i 
umiejętnie wykorzystać zasadę Z1, którą moŜna teraz sformułować w ogólnej postaci. 

             INFORMACJE 

ZAWĘśAJĄCE ROSTRZYGAJĄCE 

BEZ  PRZECZENIA Z  PRZECZENIEM 

tzw. wiąŜąca tzw. wykluczająca 
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Kontrolę poprawności oznaczeń dokonanych w tablicy (tabeli) przeprowadzamy kierując się 
następującymi zasadami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     Tablice lub tabele wypełnione niezgodnie z tymi zasadami świadczą o błędnym rozwiązaniu 
lub niejednoznacznym zestawie informacji w łamigłówce. 
     Ponadto wprowadzamy umowę U1, według której wszystkie informacje dalej rozwiązywanych 
łamigłówek będą numerowane i oznaczane na tablicach (tabelach) w następujący sposób: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Dla niektórych rozwiązań moŜe być przyjęty inny system oznaczeń. 
     Zarówno w przypadku pierwszego jak i drugiego rozwiązania -Ł23- pojawiła się sytuacja, w 
której wyczerpaliśmy cały zapas podanych w niej informacji, a ciągle jeszcze nie mieliśmy gotowej 
odpowiedzi na końcowe pytanie. Pomogła nam wtedy tabela, która nadając sprawny przebieg 
rozwiązaniu  stała się takŜe źródłem dodatkowych informacji. WyróŜniono przy tym dwa 
przypadki oznaczone symbolem „►” w punkcie e) i f), -RS 23-.  PoniewaŜ będą one ciągle się 
powtarzać w następnych rozwiązaniach warto pamiętać, Ŝe dodatkowe informacje moŜna pozyskać 
jako: 
       -   wywnioskowane z informacji dostępnych w tekście łamigłówki i stanu wypełnienia tabeli 
         lub tablicy 
oraz  
       -  odczytane z tabeli (tablicy), w której widać jedno pole bez oznaczenia. Wskazuje ono  
        powiązane elementy poprzez właściwy dla siebie wiersz i kolumnę. 
RozróŜnienie to uzupełnia podział informacji  przedstawionych na schemacie powyŜej. 
 W związku z podejmowanymi tu zagadnieniami, powstaje wiele pytań,  np.:  

 

1)  Pojęcie tablicy będzie omówione w następnym rozdziale punkcie -M30 -. 
 
 

Z1 

Z2a      W kaŜdym wierszu i kolumnie tablicy powinno znaleźć 
się tylko jedno oznaczenie informacji wiąŜącej 
(rozstrzygającej bez przeczenia). 
 

Z2b
     Oznaczeń informacji wi ąŜących na tablicy (tabeli) musi być 
tyle, ile jest elementów w dowolnie wybranym zbiorze 
łamigłówki. 

U1
• W przypadku informacji wi ąŜącej (rozstrzygającej bez 

przeczenia) zapisujemy na odpowiednim polu tablicy (tabeli) 
numer tej informacji w półokr ągłym nawiasie. Wykreśleń w 
kolumnie i wierszu zawierających oznaczenie informacji 
wiąŜącej dokonujemy przy pomocy znaku „X” i jej numeru.   

• W przypadku informacji wykluczaj ącej (rozstrzygające z 
przeczeniem) zapisujemy na odpowiednim polu tablicy 
(tabeli) numer tej informacji w kolorze czerwonym. 

• JeŜeli dysponujemy informacją wiąŜącą (rozstrzygającą bez 
przeczenia) przyporządkowującą sobie elementy z dwóch zbiorów 
(A, B) to naleŜy wykreślić w tabeli lub tablicy1) cały wiersz i 
kolumnę określone nazwami tych elementów oznaczając przy tym 
specjalnie ich skrzyŜowanie (tj. w umówiony wcześniej sposób). 

• W przypadku informacji wykluczaj ącej (rozstrzygającej z 
przeczeniem) wykreślamy tylko jedno pole w tabeli (tablicy) na 
skrzyŜowaniu wiersza i kolumny określonych nazwami elementów, 
między którymi informacja ta wyklucza jakikolwiek zwi ązek. 
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          -  jak rozpoznać, czy dana łamigłówka podaje komplet informacji niezbędnych do jej  
            rozwiązania ?  
          -  Czy  rozwiązanie istnieje ?  

          -  Czy zdarzają się sytuacje, Ŝe moŜe istnieć więcej niŜ jedno rozwiązanie dla danej 
            łamigłówki ? 
          -  Co robić, gdy brakuje informacji do rozwiązania łamigłówki i czy moŜliwość ich  
            pozyskania zaleŜy jakoś od zastosowanej metody rozwiązywania?  
Problemy te będą przedmiotem naszych dalszych rozwaŜań. 
 

- C - 
 

-C 26-     Grupa Harcerzy ustawiła trzy namioty i powiesiła na kaŜdym tabliczkę z imionami 
właścicieli. Pierwszy naleŜy do Adriana i Arka, na drugim wisi tabliczka z imionami Bolek i 
Bronisław. Trzeci stanowi własność Anny i Barbary. Wymienione pary zawsze korzystają tylko ze 
swoich namiotów. Ktoś złośliwy w nocy pozamieniał wszystkie tabliczki. Znasz tych harcerzy, 
lecz po zamianie tabliczek nie wiesz do kogo naleŜą poszczególne namioty. Z jakimi imionami 
tabliczkę wybierzesz, aby tego się dowiedzieć, gdy zobaczysz pierwszą osobę wychodzącą z 
namiotu, na którym jest powieszona ? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

     Wybierz tabliczkę z imionami Anna, Barbara. JeŜeli pierwszą wychodzącą osobą jaką 
zobaczysz będzie Adrian lub Arek, to znaczy, Ŝe właśnie do nich naleŜy namiot, na którym ona 
wisi. W namiocie z tabliczką zawierającą imiona Bolek i Bronisław nocują Anna i Barbara, a 
tabliczka z imionami Arek i Adrian przywieszono do namiotu Bolka i Bronisława. Obrazuje to 
tabelka poniŜej. 
                             

Anna, Barbara Adrian, Arek Bolek, Bronisław 
Adrian, Arek Bolek, Bronisław Anna, Barbara 

 
     JeŜeli pierwszą wychodzącą osobą będzie Bolek lub Bronisław, to znaczy, Ŝe właśnie oni 
mieszkają w namiocie, na którym zawieszono tabliczkę z imionami Anna, Barbara. Dziewczyny z 
kolei nocowały w namiocie z tabliczką Adrian, Arek, a ci w namiocie z tabliczką Bolek i 
Bronisław.  
Obrazuje to tabelka poniŜej. 
 

Anna, Barbara Adrian, Arek Bolek, Bronisław 
Bolek, Bronisław Anna, Barbara Adrian, Arek 

 
-C 27-     Czterech panów poddano egzaminowi. Przygotowano 4 identyczne pudełka zawierające 
wewnątrz 3 kulki ( białe i czarne ) i opatrzono etykietami, na których widniały napisy: 3 kulki 
czarne, 3 kulki białe, 2 kulki czarne i 1 biała, 2 kulki białe  i 1 czarna. Przed przystąpieniem do 
egzaminu zamieniono etykietki w ten sposób, Ŝe określały zawartość pudełek niezgodnie z 
rzeczywistością. KaŜdy z panów otrzymał jedno pudełko i mógł przeczytać jego etykietkę. 
Egzamin polegał na wyciągnięciu, „na ślepo” dwóch kulek  z pudełka i określeniu na tej podstawie 
jego pełnej rzeczywistej zawartości. Pierwszy z panów wydobył parę kulek ze swojego pudełka i 
oświadczył: ,,wybrałem dwie czarne kulki i wiem, jakiego koloru jest trzecia kulka”. Drugi z 
panów równieŜ wyciągnął parę kulek ze swego pudełka i oświadczył ,,wyjąłem 1 kulkę czarną i 
1białą ,wiem jakiego koloru jest trzecia kulka”. Trzeci z panów takŜe wyciągnął parę kulek ze 
swego pudełka i po dłuŜszym namyśle oświadczył ,,wyciągnąłem dwie białe kulki, ale nie mam 
moŜliwości określenia, jakiego koloru jest trzecia kulka”. Najtrudniejsze zadanie miał czwarty  pan 
- z jego pudelka odpadła etykietka zanim zdąŜył ją przeczytać. Musiał więc chwilę pomyśleć i 
wreszcie powiedział ,,nie muszę wyciągać z mojego pudełka Ŝadnej kulki a mimo to określę jakie  
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kulki mam w pudełku. Mogę teŜ określić, jaki zestaw kulek mieli w swoich pudełkach moi 
poprzednicy. 
      Powiedz jak rozumował czwarty pan? 
Pochodzenie łamigłówki: L. Pijanwski, Rozkosze łamania głowy,  r. wyd. 1995. 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

     Spośród wielu moŜliwych układów kulek w pudełkach i etykietek z nimi powiązanych tylko 
jeden pozwala udzielić prawidłowej odpowiedzi pierwszym dwóm panom, a nie daje jej trzeciemu. 
Jest to układ: 
                      pierwsze pudełko  - kulki:  3 czarne,               etykietka - 2 kulki czarne i1 biała.  
                      drugie pudełko      - kulki:  2 czarne, 1 biała,  etykietka - 2 kulki białe i 1 czarna,  
                      trzecie pudełko      - kulki: 3 białe,                  etykietka - 3 kulki czarne,  
                      czwarte pudełko    - kulki: 1 czarna i 2 białe,  etykietka - 3 kulki białe. 
 
-C 28-   Harcerze z namiotu Adrian, Arek oraz Bolek, Bronisław są bardzo roztargnieni. Rano po 
załoŜeniu skarpetek stwierdzili, Ŝe: 
      1/  kaŜdy ma na swoich nogach skarpety w róŜnych kolorach, 
      2/  Ŝadna trójka harcerzy nie miała skarpet jednego koloru, 
      3/  Arek nie miał białej skarpety ale miał jedną taką jak Adrian, a drugą jak Bolek, 
      4/  Bolek z kolei miał jedną skarpetę niebieską, a drugą jak Bronek, 
      5/  Bronek nie miał skarpety w kolorze niebieskim, 
      6/   wiadomo, Ŝe skarpety były w kolorach: zielonym, niebieskim, białym i czarnym. 
      Jakiego koloru skarpety załoŜył kaŜdy z tych harcerzy ?  
 

ROZWI ĄZANIE 
 

Arek miał jedną skarpetkę czarną, a drugą niebieską, Adrian miał białą i czarną, Bolek niebieską i 
zieloną, Bronek zieloną i białą. 
 
-C 29-   Wręczono Ci koperty ponumerowane od 1 do 5, a kaŜda zawiera kartkę, na której 
zapisano pewną liczbę naturalną w kolorze innym niŜ pozostałe. Wiadomo przy tym, Ŝe: 
    -   na kaŜdej kartce jest inna liczba, 
    -   liczba 2 jest napisana kolorem niebieskim, 
    -   suma wszystkich liczb równa się 15,  
    -   liczba zapisana na czarno jest 4 razy większa od liczby zapisanej na czerwono, 
    -   największą liczbą jest Ŝółta  w pierwszej kopercie, 
    -   liczba z 2-giej koperty jest mniejsza od liczby z 5-tej koperty,  
    -   jedną z tych liczb zapisano kolorem zielonym, 
    -   jedna z liczb jest mniejsza od liczby z 2-giej koperty, ale większa od liczby z 5-tej koperty. 
     Podaj te liczby, ich kolor oraz numery kopert, w których moŜna je znaleźć. 
 

ROZWI ĄZANIE 
 
1-sza  koperta  - Ŝółta         liczba 5 
2-ga   koperta  - zielona      liczba 3 
3-cia  koperta  - czarna       liczba 4 
4-ta    koperta  - niebieska  liczba 2 
5-ta    koperta  - czerwona  liczba 1 
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IV.   PRZYPORZĄDKOWANIE WZAJEMNIE 
     JEDNOZNACZNE. 
 

- Ł - 
 

-Ł 30-   KaŜde z trójki dzieci: Agnieszka, Beata, Cyprian oraz trojga dorosłych: pani Dorota  pan 
 Edward i pan Franciszek prenumeruje jedno z następnych czasopism: Magazyn literacki  
 (ML), Magazyn młodzieŜowy (MM),  Sadownictwo i ogrodnictwo (SO) Świat kobiety  
(SK), Przegląd kulturalny (PK), Nauka i technika  (NT).  
     1/ O wszystkim dorosłych wiadomo Ŝe nie prenumerują (MM), a Ŝadne dziecko nie 
prenumerują (ML). 
     2/  Kiedyś w rozmowie z panem Edwardem dzieci stwierdziły, Ŝe ogrodnictwo i sadownictwo je 
nie interesuje. Pan Edward równieŜ unika tematów związanych z biologią.  Z tego względów nie 
czyta teŜ (NT). Natomiast co pewien czasu kupuje (SK). 
     3/ Dwaj panowie z tego towarzystwa chcieliby przeczytać ciekawy reportaŜ o pewnej gwieździe 
filmowej, który ukazał się w ostatnim numerze (PL). 
     4/  Pani Dorota prenumeratorka (SK) poŜyczyła kiedyś Beacie jeden egzemplarz tego 
czasopisma, gdy zamieszczono w nim ciekawy model sukienki.        
     5/  Od Beaty wypoŜyczył go z kolei Cyprian w zamian za najnowszy numer  (NT), którego jest 
prenumeratorem. 
     6/ Panu Franciszkowi udało się kupić w kiosku (PK). Dokupił równieŜ (ML) i schował między 
kartkami pierwszego czasopisma. ZauwaŜyli to Beata i Cyprian. Zaciekawieni podeszli do pana 
Franciszka i poprosili aby pozwolił im przejrzeć ukryte czasopismo. 
     Na postawie powyŜszych informacji ustal jakie czasopisma prenumeruje kaŜde dziecko i 
dorosły?   
  
-Ł 31-  Rycerze pewnego królestwa leŜącego nie końcu świata walczyli ze smokami. Rycerze 
Artur, Bolek i Cyryl zabijali po jednym lub dwa smoki. W trzech Artur, Bolek i Cyprian pokonali 
pięć smoków:  Zjadliwca, Chytrego , Płomiennego,  Siedmiogłowego i Głodnego. śaden ze 
smoków nie stoczył boju z więcej niŜ jednym rycerzem.  
     1/ Gdy Artur walczył z Siedmiogłowym to Cyryl nie walczył z   Płomiennym. 
     2/ Jeśli Artur nie pokonał  Zjadliwca ani  Chytrego, to Bolek toczył bój z Płomiennym, a Cyryl 
z Głodnym.  
     3/  Jeśli Cyryl walczył z  Chytrym to Artur zabił  Siedmiogłowego.  
     4/ Jeśli Bolek nie walczył z Płomiennym, Chytrym i Zjadliwcem to Cyryl  pokonał 
Płomiennego, a Artur Chytrego. 
     5/  Płomienny i Siedmiogłowy nie byli smokami pokonanymi przez tego samego rycerza. 
     6/  Jeśli Cyryl nie walczył z Chytrym i Płomiennym to Artur walczy ze  Zjadliwcem, a Bolek z 
Głodnym. 
     Z jakimi smokami walczyli ci rycerze ? 
 

- CH - 
 

     Łamigłówki rozwiązane w tym rozdziale na róŜnią się tematyką od poprzednich. Rozwiązując je  
nadal  będziemy mieli do czynienia z dwoma zbiorami, których elementami są rozmaite 
przedmioty lub osoby posiadające określone  cechy lub oznaczenia. Układ tekstu pozostaje taki jak 
w przypadku -Ł23-. Istotna róŜnica między łamigłówkami obecnie rozpatrywanymi, a poprzednimi 
dotyczy sposobu wiązania elementów obu zbiorów.  
     Przypomnijmy, Ŝe w rozdziale pierwszym rozwaŜaliśmy przypadek, w którym:  
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     1)  kaŜdy element jednego ze zbiorów łamigłówki był związany z pewnym elementem drugiego, 
ale nie kaŜdy element tego drugiego zbioru miał przyporządkowanie w pierwszym.  
     W drugim rozdziale:  
     2) jeden ze zbiorów zawierał pary elementów, z których kaŜda była powiązana z jakimś 
elementem drugiego zbioru i odwrotnie  –  kaŜdy element tego drugiego zbioru był związany z parą 
elementów pierwszego.   

W tym rozdziale przyjrzyjmy się przypadkowi, w którym:  
     3) kaŜdy element jednego zbioru jest związany z pewnym elementem drugiego zbioru i 
odwrotnie (nazywamy to przyporządkowaniem wzajemnie jednoznacznym)  
oraz  
     4)   kaŜdy element jednego zbioru jest związany z co najmniej jednym elementem drugiego.  
Punkt 3)  dotyczy łamigłówek takich jak – Ł 30- , a  4) takich jak – Ł 31-.  
     Osoby dobrze znające matematykę z pewnością zauwaŜą podobieństwo między wymienionymi 
moŜliwościami róŜnych przyporządkowań elementów obu zbiorów (pkt. 1), 2) i 3)), a tzw. 
surjekcją, iniekcją i bijekcją - nazwami funkcji matematycznych. Punkt 4) moŜna potraktować jako 
rozwinięcie przypadków, o których mowa w punkcie 2).  
 

- R - 
 

-W 30-  Do analizy –Ł 30- potrzebne będą przede wszystkim wiadomości z poprzednich 
rozdziałów niniejszego opracowania, ale wprowadzimy takŜe nowe w odpowiedzi na pytanie: czy 
dla kaŜdej łamigłówki istnieje rozwiązanie i jak zaleŜy od zawartych w niej informacji?     
Problemy te poznaliśmy juŜ wcześniej (podsumowanie  -P-, rozdz. III), a obecnie podamy 
przykłady łamigłówek, które nie posiadają jednoznacznego rozwiązania. Spotykamy je rzadko lecz 
mimo to warto się przygotować na taką ewentualność, ponadto znajomość tego zagadnienia bardzo 
pomaga przy samodzielnym układaniu łamigłówek. W toku dotychczasowych rozwaŜań 
wielokrotnie uŜyto zwrotów takich jak: rozwiązywanie, rozwiązanie łamigłówek. Określimy je 
teraz dokładniej dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień dodając jednocześnie kilka nowych 
pojęć i rozróŜnień. Przez rozwiązanie będziemy rozumieli kaŜde z określonych w punktach 1), 2), 
3), i 4)  w pkt. -CH- przyporządkowań elementów zbioru A elementom zbioru B, które pozostaje w 
zgodzie, (tz .jest niesprzeczne) z informacjami podawanymi w łamigłówce. Rozwiązywanie to 
proces - droga prowadząca do wyznaczenia tych przyporządkowań. Rozwiązanie nazywamy 
jednoznacznym gdy kaŜdemu elementowi  określonego zbioru łamigłówki jest przyporządkowany 
dokładnie jeden element drugiego zbioru. NaleŜy wyróŜnić trzy przypadki dotyczące liczby 
moŜliwych rozwiązań: 
     11)  istnieje dokładnie jedno rozwiązanie wtedy, gdy zestaw informacji podanych w łamigłówce 
jest niesprzeczny1)  i zupełny tzw. mówi o wszystkim co niezbędne dla uzyskania rozwiązania,  
     12)  istnieje więcej niŜ jedno rozwiązanie (tj. łamigłówka ma kilka rozwiązań, a kaŜde z nich 
jest równoprawne) wtedy, gdy informacje są niedokładnie (niejednoznacznie) określane. Stanowią 
wprawdzie niesprzeczny zestaw ale teŜ niezupełny tzn. nie mówią wszystkiego, co potrzebne dla 
uzyskania jednoznacznego rozwiązania, 
     13)  nie istnieje rozwiązanie – wskutek braku dostatecznej liczby informacji lub  informacje 
dotyczące choćby jednego elementu któregoś zbioru są sprzeczne i uniemoŜliwiają jego 
przyporządkowanie jakiemukolwiek elementowi drugiego zbioru. 
Pierwszy z wymienionych przypadków dotyczy łamigłówek takich jak –Ł 30- natomiast 
przykładem drugiego moŜe być –Ł 32-, trzeciego –Ł 33 -. 
 
-M 25- Do rozwiązywania łamigłówek –Ł 30- i podobnych uŜyjemy tabel w postaci kwadratu 
podzielonego na taką samą ilość wierszy co kolumn. Wynika to z charakteru                         
przyporządkowania wzajemnie jednoznacznego (punkt 3), części -CH-) zakładającego równą ilość 
elementów w zbiorach A i B. Dalej ten rodzaj tabel będziemy nazywali tablicami. W kaŜdym ich 
polu odnotujemy jedno przyporządkowanie elementów (lub jego brak) właściwych dla wiersza i  

 
1)  Pojęcie niesprzeczności wyjaśniono w punkcie -W 33- 
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kolumny, w której się ono znajduje. 
-RS 30-   Rozwiązanie łamigłówki  przeprowadzimy korzystając z tab. 13 i przy następujących 
oznaczeniach: 
                                        
                                       ML - oznacza Magazyn Literacki, 
                                       MM - to Magazyn MłodzieŜowy,  
                                       SO - to Sadownictwo i                 
dnictwo,                         Ogrodnictwo 
                                       ŚK -  to Świat Kobiet,  
                                        PK -  to Przegląd Kulturalny,  
                                        NT - to Nauka i Technika.  
 
                                     Literka A to Agnieszka,  
                                     B to Beata , C to Cyprian, pD to 
                                     pani Dorota, pE to pan Edward, pF to pan Franciszek.                       
     
     Na podstawie pkt. 1/ łamigłówki –Ł 30- moŜemy dokonać odpowiednich zaznaczeń na 
skrzyŜowaniu wiersza MM, z kolumnami pD, pE, pF, oraz wiersza ML i kolumn A, B i C. 
PoniewaŜ mamy do czynienia z informacją typu rozstrzygającego z przeczeniem, więc moŜna 
oznaczyć tylko pojedyncze pola w tabeli zgodnie z Z1. 
    Na podstawie pkt. 2/ wolno wykluczyć moŜliwość prenumerowania SO przez A, B, C i p E 
wobec braku ich zainteresowania problematyką biologiczną. W przypadku pE wykluczamy 
równieŜ prenumeratę NT oraz SK kupowanych przez niego tylko co pewien czas. Wszystkie 
informacje w pkt. 2/ są rozstrzygające z przeczeniem, a więc oznaczamy pojedyncze pola w tabeli 
z numerkiem 2.  
     Na podstawie pkt. 3/ wiadomo, Ŝe pE i pF nie prenumerują PK. Daje to moŜliwość oznaczenia 
kolejnych pozycji w tabeli jak poprzednio.  
     Na podstawie pkt. 4/ dowiadujemy się, Ŝe B nie moŜe być prenumeratorką ŚK (jest to 
informacja rozstrzygająca z przeczeniem). Oznaczamy pole na skrzyŜowaniu SK – B (ozn. 4). 
Prenumeratorką SK jest pD. Dzięki tej informacji, zgodnie z zasadą Z1, oznaczamy pole na 
skrzyŜowaniu SK i pD wpisując oznaczenie (4) oraz 4x we wszystkich wolnych polach wiersza SK 
i kolumny pD.  
     Na podstawie pkt. 5/ - poniewaŜ C wypoŜyczył SK więc nie prenumeruje tego czasopisma (to 
informacja rozstrzygająca z przeczeniem) i jednocześnie wiadomo, Ŝe prenumeruje NT ( to 
informacja rozstrzygająca bez przeczenia). B natomiast nie ma stałego dostępu do wspomnianego 
NT, skoro je wypoŜyczyła od C. Dzięki tym informacjom moŜemy zaznaczyć w tabeli pola C - SK, 
które jednak zostało juŜ wypełnione i dlatego znajdują się tam dwa zapisy (4x i 5), oraz B – NT  
(ozn. 5), w pole C - NT wpisujemy  (5) , wypełniamy teŜ odpowiednio wiersz NT i kolumnę C.  
     Na podstawie informacji 6/ - pF kupuje (a więc nie prenumeruje) PK i ML. To samo dotyczy C i 
B. Oznaczamy przez 6 następujące pola w tabeli pF - PK, pF - ML, C - PK, C - ML, B - PK,  
B - ML.  
     Wyczerpaliśmy juŜ cały zestaw informacji dostępnych w tekście łamigłówki ale nie 
uzyskaliśmy jeszcze ostatecznego rozwiązania. MoŜemy je osiągnąć tylko poprzez analizę samej 
tabeli. W wierszu ML pozostało jedno wolne pole co znaczy, Ŝe pE prenumeruje to właśnie 
czasopismo. Wpiszemy tam (7) dla oznaczenia dodatkowej informacji. W wierszu MM są dwa 
wolne pola i nie moŜna jednoznacznie rozstrzygnąć kto prenumeruje MM - A czy B. Kolumna B 
natomiast zawiera jedno wolne miejsce. PoniewaŜ kaŜde dziecko prenumeruje tylko jedno 
czasopismo, domyślamy się, Ŝe prenumeratorką MM jest B (informacja  (8)), wykluczając tym 
samym A.  
     W wierszu SO równieŜ pozostało wolne miejsce co oznacza, Ŝe pismo to prenumeruje pF  
(ozn. (9)). Podobnie w przypadku wiersza PK -  czasopismo to prenumeruje A (ozn. (10)). 
 
-Ł 32-   Andrzej postanowił uporządkować zbiór swoich ksiąŜek. Miał z tym jednak sporo 
kłopotu, gdyŜ brakowało mu kilka: jednej powieści Vernego, jednej Dicensa, trylogii Sienkiewicza, 
,,Medalionów”  Nałkowskiej i zbioru poezji Szymborskiej. Przypomniał sobie, Ŝe wypoŜyczył te  

[
[ Zbiór 

   B 
(osób) 

    Zbiór 
        A 
(czasopism) 
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ksiąŜki swoim kolegom i koleŜankom: Basi, Czesławowi, Danielowi, Emilce i Frankowi. Wiadomo 
mu było Ŝe: 
     1/   Wszystkim wypoŜyczył tylko po jednej ksiąŜce, a nową ksiąŜkę poŜyczał tylko po 
zwróceniu poprzedniej. 
     2/   Czesławowi na pewno poŜyczył Dickensa.  

     3/   Basia nie lubi prozy XX wiecznych autorów.  

     4/  Emilka w przeciwieństwie do Daniela czyta tylko polskich pisarzy. Jednak trylogie juŜ 
oddała.  

     5/   Franciszek najchętniej czyta wiersze. Nic innego do szczęścia nie potrzebuje. 
     Czy Andrzej dobrze pamiętał komu poŜyczył swoje ksiąŜki? 

 
-RS 32-  Rozwiązanie tej łamigłówki widoczne jest na tab. 14. W kaŜdym jej polu odnotowane są 
numery informacji  (podanych w łamigłówce), na podstawie których dokonano ich wypełnienia  
zgodnego z Z1. 
     Informacja pierwsza 1/ ustala, Ŝe kaŜde dziecko ma tylko jedną ksiąŜkę, a więc poszczególnym 
imionom moŜna przyporządkować dokładnie jednego autora ksiąŜki wypoŜyczonej. Informacja 
ta będzie dalej wykorzystywana wspólnie z innymi.  
     Na podstawie informacji 2/ wiadomo co poŜyczył Czesław i jednocześnie czego nie posiada 
(jest to informacja rozstrzygająca bez przeczenia), a zatem na podstawie zasady Z1 oznaczamy w 
tabeli 14 cały wiersz Cz. i kolumnę D (ozn. (2)). 
     Na podstawie 3/ wiadomo, Ŝe Basia nie czyta Sienkiewicza i Nałkowskiej ale nie wiadomo, 
którego z pozostałych autorów poŜyczyła. MoŜemy oznaczyć tylko pola B - Ś i B – N  (ozn. 3). 
     Na podstawie 4/ dla Emilki pozostają dwa pola E - Ś i E - N, z których jako (4) oznaczamy E - Ś 
gdyŜ trylogię oddała. Pozostaje tylko Nałkowska jako drugi polski pisarz, którego ksiąŜkę mogła 
poŜyczyć od Andrzeja. Inne pola w kolumnie i wierszu na skrzyŜowaniu E - N moŜna oznaczyć x . 
     Na podstawie 5/  - poniewaŜ wśród wymienionych autorów ksiąŜek jest tylko jeden poeta, a  

Franciszek czyta najchętniej poetów, więc zbiór poezji 
Szymborskiej musiał on wypoŜyczyć. Pole F - Sz oznaczamy 
według zasady Z1.  
     Wykorzystaliśmy juŜ wszystkie informacje (tj. od 1/ do 5/) 
łamigłówki otrzymując trzy rozstrzygnięcia i Cz - D, E - N, F - Sz. 
Pozostałe ustalenia tj. co przeczytała Barbara oraz Daniel moŜemy 
uzyskać tylko na podstawie analizy tabeli. Wynika z niej, Ŝe nikt po 
Emilce nie poŜyczał trylogii Sienkiewicza, a więc ksiąŜka ta 
powinna znajdować się w zbiorze Andrzeja. Ten jednak przy 
porządkach stwierdził jej brak. Mamy tu do czynienie z pierwszą 
sprzecznością w tej łamigłówce. Druga polega na tym, Ŝe  

w kolumnie V są dwa wolne pola przy imionach Basia i Daniel co oznacza, Ŝe dwie osoby 
musiałyby wypoŜyczyć tę samą ksiąŜkę. Jest to niezgodne z informacją 1/. Wobec sprzeczności 
występujących w tej łamigłówce nie moŜna jednocześnie przyporządkować elementów B i D 
elementowi V, czyli nie ma rozwiązania w określonym uprzednio sensie. Jedyna odpowiedź jaką 
moŜna udzielić na pytania końcowe łamigłówki brzmi Andrzej niezbyt dobrze pamiętał komu  
i jakie ksiąŜki poŜyczył. 
 
-W 32/33-  Sprzeczności, o których mówiliśmy wyŜej są związane z podstawowym prawem 
logicznego myślenia zwanym prawem niesprzeczności. Zapisane przy uŜyciu notacji logicznej 
przyjmuje ono postać :  
     PR 3                        ~  (p  Λ  ~p) 
co krótko odczytujemy : 

nieprawda Ŝe [/p/ i (nie /p/)]. 
Przykładem moŜe być zdanie: 
nieprawda Ŝe [/mam teraz w prawej kieszeni 100 zł/ i (nie / mam teraz w prawej kieszeni 100 zł/)]. 

 
 



_____________________________________________________________________________37 
 

KaŜdy uzna to zdanie za prawdziwe bo przecieŜ nie mogę równocześnie mieć i nie mieć w tej 
samej kieszeni 100zł, o czym poucza nas codzienne doświadczenie. Prawo niesprzeczności zawiera  
parę zdań p i ~p, z których jedno zaprzecza drugiemu. Taką parę nazywamy zdaniami 
sprzecznymi. Prawo niesprzeczności często bywa wyraŜone słowami: 

  dwa zdania sprzeczne nie mogę być równocześnie prawdziwe (co teŜ oznacza, Ŝe tylko  
  jedno z tych zdań moŜe być prawdziwe). 

     W przypadku następnej łamigłówki (-Ł 33-) odczuwa się brak dodatkowych informacji, które 
pomogłyby w uzyskiwaniu jednoznacznego rozwiązania. Niezupełność informacji moŜe prowadzić 
do wieloznacznych rozwiązań. Oprócz niedoboru informacji moŜe się zdarzyć równieŜ ich 
nadmiar. Nazywamy to redundancją1) czyli jednokrotnym lub wielokrotnym powtórzeniem tej 
samej informacji najczęściej w odmiennych sformułowaniach (jak w rozwiązaniu -Ł30-). 
 
-Ł 33-  Czterech zawodników brało udział w finale zawodów pływackich. Wiadomo, Ŝe pływali 
na torach basenu ponumerowanych od 1 do 4. Po skończonym wyścigu dowcipni organizatorzy 
podali do wiadomości:  

1/ ci zawodnicy, którzy pływali na torach nieparzystych, nie kończyli zawodów na 
nieparzystych lokatach oraz  
2/  ci, którzy kończyli na nieparzystych lokatach pływali 
na parzystych torach. 

      Czy moŜna ustalić na jakich torach basenu pływali 
zwycięzca i pozostali zawodnicy? 
 
-RS 33-     Opierają się na informacjach zawartych, w 
punktach 1/ i 2/ moŜemy ustalić, Ŝe zawodnik płynący na 
torze 1-szym mógł zająć miejsce II lub IV, podobnie jak 
pływający na torze 3-cim - oznaczenie (1) w tab. 15. Zawodnik pływający na torze 2-gim mógł 
zająć lokatę I lub II, podobnie jak pływający na torze 4-tym - oznaczenie (2). 
MoŜliwe są następujące rozwiązania:        
 

 
   Szare pola oznaczają 
        drugą lokatę. 
 
 

Podane w tej łamigłówce informacje nie pozwalają na jednoznaczne przyporządkowanie sobie 
elementów obu zbiorów. W rezultacie otrzymujemy 4 moŜliwe rozwiązania.  
 
 -CH 31- Drugą z przedstawionych na wstępie tego rozdziału łamigłówek -Ł31- pomyślano, w ten 
sposób, Ŝe kaŜdy element zbioru rycerzy, jest związany z co najmniej jednym elementem zbioru 
smoków. Odpowiada to przypadkowi wymienionemu w punkcie 4) na str. 34, w którym przeciwnie 
do -Ł30- i poprzednich dopuszczamy moŜliwość powiązania kaŜdego elementu jednego ze zbioru 
łamigłówek z inną liczbą elementów drugiego jej zbioru, przy czym liczba ta moŜe się wahać w 
granicach od jednego do nawet wszystkich elementów w drugim zbiorze. Warto zauwaŜyć, Ŝe nie 
zachodzi wtedy konieczna przy wzajemnie jednoznacznym przyporządkowaniu równość obu 
zbiorów łamigłówki, o której mówiliśmy w punkcie -M30-. Przypadek ten poszerza obraz 
rozmaitości powiązań między elementami zbiorów występujących w naszych łamigłówkach choć 
nie wyczerpuje listy wszystkich moŜliwości. Nie sposób zatem przewidzieć, czy tabele okaŜą się 
wystarczająco dobre na kaŜdą okazję, jednak dla -Ł31- i podobnych nadal sprawdzają się 
doskonale.         
 
-RS 31-  Na podstawie infor. 2/ łamigłówki wiemy, Ŝe rycerz Artur nie walczył ze smokiem 
Płomiennym ani z Głodnym, natomiast z infor. 4/, Ŝe Bolek nie walczył z Płomiennym,  

 
1) Redundancja jest widoczna na polach tablicy 13, dzielonych liniami ukośnymi. 

L  O  K  A  T  Y Tab. 15 
I II III IV 

1 x (1) x (1) 
2 (2) x (2) x 
3 x (1) x (1) 

T                                          
O                         
R                      
Y 4 (2) x (2) x 

  x     
x       
      x 
    x   

      x 
    x   
  x     

x       

      x 
x       
  x     
    x   

  x     
    x   
      x 
x       
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Zjadliwcem, ani z Chytrym.       
Oznaczymy to znakami 1- w tabeli 16. Zatem bój z 
Płomiennym stoczył Cyryl.  Upewnia nas o tym jedyne wolne 
pole w kolumnie „Płomienny” oraz fakt, Ŝe kaŜdy rycerz zabił 
przynajmniej jednego smoka. Oznaczymy to (2). 
     Z inf. 6/ wynika, iŜ Cyryl nie walczył ze Zjadliwcem  ani z 
Głodnym (ozn. 3). PoniewaŜ w kolumnie „Głodny” mamy 
jedno wolne pole na wysokości wiersza  „Bolek”, więc ten 
właśnie rycerz stoczył bój z Głodnym. Wpisujemy tam 
oznaczenie (4).  
     Na podstawie infor. (2) tj. Cyryl walczył z Płomiennym 
oraz infor. 3/ i 1/ wnioskujemy, Ŝe Artur nie walczył z 
Siedmiogłowym (ozn. 5), a Cyryl z Chytrym (ozn. 6).  
     Z infor. 5/ natomiast wynika, Ŝe skoro Cyryl walczył Płomiennym to nie mógł walczyć z 
Siedmiogłowym (ozn. 7). Dotychczasowe wypełnienie tabeli 16 łącznie z warunkami łamigłówki : 
     - kaŜdy rycerz zabił jednego lub dwa smoki 
oraz 
     - wszyscy pokonali 5 smoków, 
pozwalają wywnioskować, Ŝe Bolek pokonał teŜ Siedmiogłowego (ozn. (8)), zaś Artur Zjadliwca i 
Chytrego (ozn. (9)).         
 

- P - 
 
     Bardzo wygodnym sposobem rozwiązywania łamigłówek, w których mowa o dwóch równych 
(ze względu na liczbę elementów) zbiorach jest uŜycie tabel zwanych (na uŜytek tej pracy) 
tablicami. Charakterystyczna ich cecha to równa ilość wierszy i kolumn odpowiadająca liczbie 
elementów kaŜdego ze zbiorów w danej łamigłówce. Tablice mają wiele cennych zalet. Przede 
wszystkim pozwalają dostrzec nowe (nie podawane w tekstach łamigłówki) informacje niezbędne 
do rozwiązywania oraz wykryć redundancje. W ocenie moŜliwości rozwiązania omawianego tu 
rodzaju łamigłówek oraz własnego ich konstruowania szczególnego znaczenia nabierają 
wiadomości zawarte w punktach 11), 12) i 13) części –W30-. Powiększył się takŜe zapas 
poznanych praw logiki. Prawo PR 3 niesprzeczności naleŜy do najbardziej uŜytecznych i waŜnych. 
Od najdawniejszych czasów filozofowie poświęcali mu wiele uwagi. Arystoteles na przykład 
formułował to prawo jako zasadę logiczną, psychologiczną, bądź ontologiczną, czyli dotyczącą 
filozoficznej teorii bytu. Współcześnie problematyką tą zajmował się m. in. polski logik i filozof 
Jan Łukaszewicz w ksiąŜce pt.  „O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa”.  
 

- C - 
 

 
-C 34-  W pewnej wiosce jest 6 gospodarstw, których właściciele zajmują się hodowlą: kur, 
kaczek, gęsi, indyczek, gołębi i królików. Nie wszystkie rodzaje zwierząt są hodowane w kaŜdym 
gospodarstwie. Najwięcej odmian tych zwierząt jest w gospodarstwie Grzegorza a najmniej u 
Franciszka. Tylko dwóch gospodarzy hoduje gołębie, trzech króliki, kaczki i indyki. 
     1/ Edward nie ma gołębi ani indyczek, ma natomiast gęsi. 
     2/ U Antoniego są: króliki, kury i gęsi. 
     3/ Karol z kolei hoduje trzy rodzaje zwierząt, które są teŜ u Franciszka i Antoniego, ale 
królików i indyków nie ma. 
     4/ W przeciwieństwie do Antoniego, Grzegorz nie hoduje kaczek i indyczek. 
     5/ Karol ma więcej róŜnych zwierząt niŜ Edward, ale mniej niŜ Antoni. 
     6/ U Grzegorza nie ma kur ani gołębi, są natomiast króliki. 
     7/ Nie wiadomo ile rodzajów zwierząt hoduje Tomasz. 
     Jaki rodzaj zwierząt hoduje kaŜdy z tych gospodarzy? 
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ROZWI ĄZANIE 
 

     Rozwiązując 
łamigłówkę 

korzystamy z tabeli 
podanej obok. 
Literą T oznaczono 
zwierzęta hodowane 
przez danego 
gospodarza, a literą 
N zwierzęta, których 

nie ma w jego gospodarstwie.  Okazuje się, Ŝe:  
Antoni hoduje 5 rodzajów zwierząt, Edward hoduje 2 rodzaje zwierząt, Franciszek hoduje 
wszystkie rodzaje zwierząt, Grzegorz hoduje 1 rodzaj zwierząt, Karol hoduje 4 rodzaje zwierząt, 
Tomasz hoduje 3 rodzaje zwierząt. 
 
-C 35-  Jeśli -Ł30- zawiera redundancje to spróbuj je wskazać, a tekst przeredaguj w taki sposób 
by uniknąć zbędnych powtórzeń informacji. 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

     Tak. Łamigłówka zawiera redundancje (widoczne w polach tabeli z podwójnym zapisem). Aby 
tego uniknąć naleŜy, przeredagować tekst. Na przykład: 
KaŜde z trojga dzieci: Agnieszka, Beata, Cyprian oraz trojga dorosłych: pani Dorota, pan Edward, 
pan Franciszek prenumeruje jedno z następujących czasopism: Magazyn Literacki (ML), Magazyn 
MłodzieŜowy (MM), Sadownictwo i Ogrodnictwo (SO), Świat Kobiet (ŚK), Przegląd Kulturalny 
(PK) oraz Nauka i Technika (NT). 
     1/ Pani Dorota jest prenumeratorską ŚK, jej syn nie czyta ML, MM, SO ani PK. 
     2/ Panowie nie czytają MM, a dziewczyny ML.                                                                      
     3/ Kiedyś w rozmowie z panem Edwardem dziewczynki stwierdziły, Ŝe ogrodnictwo ani 
sadownictwo je nie interesuje. Pan Edward równieŜ unika tematów związanych z biologią. Z tego 
powodu nie czyta teŜ NT. 
     4/ Dwaj panowie z tego towarzystwa chcieliby przeczytać ciekawy reportaŜ o pewnej gwieździe 
filmowej, który ukazał się w ostatnim numerze PK. 
     5/ Pan Franciszek kupił kiedyś w kiosku ML i poŜyczył go Beacie. 
UWAGA:  
informacje o synu pani Doroty choć pozwolą bezpośrednio oznaczyć tylko pola na skrzyŜowaniu  
C - ML, C - MM, C - SO, C - DK to jednak, biorąc pod uwagę, iŜ wszyscy prenumerują jedno 
czasopismo i pani Dorota prenumeruje ŚK, moŜemy teŜ oznaczyć pole C - ŚK a wówczas w 
kolumnie C pozostaje nie oznaczone jedno pole przecięte wierszem NT. Oznacza to, Ŝe NT jest 
czasopismem, które prenumeruje Cyprian. 
 
-C 36-   Po obu stronach ulicy (rys. 6) stoi 8 domów, oznaczonych 
numerami od 1 do 8. Niestety, pomylono ich kolejność. Wiadomo, 
Ŝe: 
     1/ dom Henryka ma numer dwukrotnie większy od domu Daniela, 
     2/ ani dom Bernarda, ani Franciszka nie są oznaczone numerem 1, 
     3/ suma numerów domów stojących po kaŜdej stronie ulicy jest 
taka sama, 
     4/ suma numerów domu Daniela i Henryka jest taka jak domów 
Czesława i Grzegorza, 
    5/ domy Bernarda i Franciszka mają w sumie numerację 
dwukrotnie   mniejszą niŜ domy Adama i Edwarda. 
     Jaką numerację mają domy z rysunku przedstawionego obok?                                         Rys. 6 
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ROZWI ĄZANIE 
 
Adam -5, Bernard -2, Czesław -8, Daniel -3, Edward -7, Franciszek -4, Grzegorz -1, Henryk -6. 
 
-C 37-  Koledzy: Adam, Bolek, Cyprian, Darek poszli razem z Ŝonami do klubu na bal 
noworoczny. Z początku kaŜdy tańczył ze swoją Ŝoną, ale wkrótce pary się pomieszały. Alicja 
tańczyła z Adamem, Basia z męŜem Celiny, Dorota z męŜem Basi, Bolek z Ŝoną Cypriana i 
Cyprian z Ŝoną Adama.  
     Kto, z kim tańczył gdy pary się pomieszały ? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 
     Szeregując dane z tekstu mamy; Alina tańczyła z Adamem -1, Basia z męŜem Celiny -2, Dorota 
z męŜem Basi -3, Bolek z Ŝoną Cypriana -4, Cyprian z Ŝoną Adama -5. Najpierw ustalmy, kto jest 
Ŝoną Adama. Nie jest nią Alina (1 i 5) ani Basia (1 i 3), nie jest nią teŜ Celina (1 i 2), a więc moŜe 
to być tylko Dorota. Stąd wynika, Ŝe Cyprian tańczył z Dorotą (5) i Ŝe on jest męŜem Alicji (3). 
Następnie wnioskujemy, Ŝe Bolek tańczył z Basią (4), czyli Bolek jest męŜem Celiny (2). W ten 
sposób poznaliśmy wszystkie pary małŜeńskie prócz jednej - Alina i Darek. ZauwaŜyć w końcu 
trzeba, Ŝe Darek  i Celina nie tańczyli. 
 
-C 38-  W małym samolocie są 4 pary miejsc dla pasaŜerów. 

1/  Arek siedzi w pierwszym rzędzie. Jeśli chce wyjrzeć na zewnątrz, musi odwrócić głowę w 
lewo,  
2/  Basia siedzi za Arkiem, 
3/  Cyprian siedzi obok Basi, 
4/  Emilka i Celina siedzą obok siebie, 
5/  Emilka siedzi przed Damianem, 
6/  Cyprian nie ma dziecka po swojej prawej stronie, 
7/  Cyprian i GraŜyna siedzą po tej samej stornie samolotu, ale nie jeden za drugim, 
8/  Frank i GraŜyna siedzą w takiej samej odległości od siebie, jak Arek i Damian. 

       Kto i gdzie siedzi? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

     1 - Franek,  
     2 - Arek, 
     3 - Basia, 
     4 - Cyprian, 
     5 - Emilka, 
     6 - Celina, 
     7 - Damian, 
     8 - GraŜyna. 
 
-C 39-  W pewnym królestwie leŜącym na końcu świata nie działo się nic, co zmuszałoby jego 
kolorowych rycerzy do opuszczenia zamku, w którym mieszkali. Z upodobania walczyli między 
sobą w turniejach rycerskich, Któregoś popołudnia rycerz Biały, Czarny, Niebieski, Szary, Zielony 
i śółty dobrali się w pary i stanęli przeciwko sobie. 
       1/ Zawsze, gdy śółty albo Biały pojedynkował się z Zielonym rycerzem, to Czarny toczył 
pojedynek z Szarym rycerzem. 

 2/  Gdy Szary stawał w walce przeciw śółtemu, to Zielony bił się z Niebieskim. 
 3/  JeŜeli śółty toczył pojedynek z Niebieskim, to Zielony walczył z Szarym. 
 4/  Zawsze, gdy toczył się pojedynek Szarego z Czarnym, walczyli teŜ Niebieski z śółtym. 
 5/  JeŜeli śółty stawał przeciwko Białemu, to Czarny stawał przeciwko Szaremu. 
 6/  JeŜeli Szary staczał walkę z Zielonym, to bili się teŜ śółty z Białym. 
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7/  Gdy śółty bił się z Czarnym, to równieŜ Zielony bił się z Białym. 
 Kto, z kim się pojedynkował? 

 
ROZWI ĄZANIE 

 
B- Biały 
C- Czarny 
N- Niebieski 
S- Szary 
Z- Zielony 
ś- śółty 
 
 
 
 
 
      Z infor. 1/  wiadomo, Ŝe jeŜeli ś albo B toczyli pojedynek z Z to C toczył walkę z S. Jednak 
      z infor. 4/ i 3/ wynika, Ŝe gdyby S stoczył pojedynek z C to N musiałoby pojedynkować się z ś 
(infor. 4/), a w takim razie (infor. 3/) Z musiałoby walczyć z S.  Zatem Z nie walczył ani z ś ani z 
B (ozn. 1 i 2).  
     Z infor. 6/ wynika, Ŝe jeŜeli Z walczył z S to ś walczył z B. Jednak  
     z indor. 5/ wynika, Ŝe jeŜeli ś pojedynkował się z B to C musiałoby walczyć z S. Zatem Z nie 
walczył z S (ozn. 3). Skoro Z nie walczył z S to zgodnie z inf. 3/ ś nie walczył z N (ozn. 4). 
Natomiast z 
    infor. 7/ wynika, Ŝe jeśli Z nie walczył z B to ś nie pojedynkował się z C (ozn. 5). Zatem ś 
musiał toczyć pojedynek z B albo z S. 
     Z infor. 4/ i 5/ wynika, Ŝe jeŜeli ś stoczył walkę z B to C toczył pojedynek z S. Z tego jednak 
wynikałoby, Ŝe N walczyłby z ś - co jest niemoŜliwe. Zatem ś walczył na turnieju z S (ozn. (6)).  
     Z infor. 2/ wynika, Ŝe Z stoczył pojedynek z N (ozn. (7)). Pozostali dwaj rycerze C i B, który 
pojedynek ze sobą stoczyli (ozn. (8)).  
     Gdy uzupełnimy wszystkie pola tabelki za przekątną z szarych kwadratów to okaŜe się, Ŝe 
pojedynki stoczyli C z B, Z z N, ś z S. Pola 7, 6, 8 wypełniamy na podstawie zasady Z1. 
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V.   TRZY ZBIORY W ŁAMIGŁÓWKACH. 
 
A.   ŁAMIGŁÓWKI  PRZEJ ŚCIOWE 
 

- Ł - 
 
-Ł 40-  W pewnym towarzystwie znalazło się pięciu oficerów. Wśród nich był oficer z piechoty,       
artylerzysta, lotnik, saper oraz łącznościowiec. Trzech jest majorami, jeden pułkownikiem i jeden 
kapitanem. Z rozmowy między nimi dowiedzieliśmy się, Ŝe: 
     1/  stopień wojskowy Jana jest taki sam jak sapera, 
     2/  łącznościowiec jest blisko zaprzyjaźniony z Franciszkiem, 
     3/  lotnik niedawno był na przyjęciu u Franciszka razem z Bronisławem i Ludwikiem, 
     4/  w zeszłym tygodniu jednocześnie zepsuły się radia artylerzysty i sapera. W obu przypadkach 
na prośbę Ludwika łącznościowiec je naprawił, 
     5/  Franciszek za radą sapera nie został lotnikiem, 
     6/  Jan salutuje pierwszy Ludwikowi, Bronisławowi zaś Franciszek, 
     7/  Andrzej był wczoraj z wizytą u Ludwika.  
     Na podstawie powyŜszych informacji ustal stopień wojskowy kaŜdego oficera i rodzaj broni,  
w której słuŜy. 
 
-Ł 41-  Dawno temu do pewnego pociągu wsiadło trzech pasaŜerów. Byli to panowie Arendarski, 
Bączkowski i Celiński. Takie same nazwiska mieli teŜ konduktor, maszynista kolejowy i palacz  
w lokomotywie lecz w innej kolejności: 
     1/  o panu Arendarskim było wiadomo, Ŝe mieszka w Warszawie, 
     2/  konduktor mieszkał w połowie drogi między Warszawą a Poznaniem, 
     3/  pasaŜer noszący to samo nazwisko, co konduktor, mieszkał w Poznaniu, 
     4/  pasaŜer Bączkowski zarabiał miesięcznie 3100zł. 
     5/  Celiński wygrał z palaczem partię brydŜa,  
     6/ pasaŜer zarabiający dokładnie 3 razy więcej niŜ konduktor mieszka w jego najbliŜszym 
sąsiedztwie. 
     Jak brzmi nazwisko maszynisty? 
 

- CH - 
 

     Zaprezentowane wyŜej łamigłówki, w przeciwieństwie do poznanych wcześniej, mówią 
wyraźnie o trzech zabiorach. W –Ł 40- mamy: 
     - zbiór stopni wojskowych 
     - zbiór rodzajów broni 
     - zbiór imion kilku oficerów 
Natomiast w –Ł 41- 
     - zbiór pracowników kolei 
     - zbiór pasaŜerów pociągu 
     - zbiór miejsc ich zamieszkania. 
Przyzwyczajeni do łamigłówek z dwoma zbiorami oraz rozwiązań za pomocą tabel, których 
kolumny przypisywaliśmy jednemu, a wiersze drugiemu zbiorowi, dostrzegamy powaŜne 
ograniczenie tej metody, gdy pojawia się trzeci zbiór. Inaczej mówiąc, w tabeli trudno jest 
przejrzyście opisać elementy trzech zbiorów i ich przyporządkowania. Jak moŜna przezwycięŜyć 
ten problem w przypadku –Ł 40- i –Ł 41- wyjaśnimy na przykładach rozwiązań przedstawionych  
w punktach  -RS 40-  i  -RS 41-. 
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- R - 
 

-M 40-  UwaŜna analiza informacji 1/ ÷ 7/ łamigłówki -Ł40- pozwala  zauwaŜyć, Ŝe część z nich 
dotyczy tylko stopni wojskowych (infor. 6/), a część rodzajów broni (infor. 2/, 3/ ,4/ i 5/). Jedynie 
informacja 1/ dostarcza wiadomości o jednym i drugim. We wszystkich informacjach podane są 
imiona poszczególnych oficerów. Rozwiązanie ma polegać na ustaleniu stopnia wojskowego  
i rodzaju broni, w której słuŜy kaŜdy z 5-ciu panów. Wynika z tego, Ŝe potrzebne będą dwie tabele, 
z których pierwsza pozwoli nam przypisać do poszczególnych imion rodzaj wojska, a druga do 
kaŜdego imienia odpowiedni stopień wojskowy. 
 
-RS 40-  Przyjmujemy następujące oznaczenia: 
     - dla stopni wojskowych,                                   
        P – pułkownik 
       M – major 
        K – kapitan 
     - dla rodzajów wojsk, 
        a – artyleria 
        l – lotnictwo 
        ł – łączność 
        p – piechota 
        s – saper                                                                              
     - dla imion, 
       A – Andrzej 
       B – Bronisław 
       F – Franciszek 
       J – Jan 
       L – Ludwik 
 
     Informacje 1/ i 6/ pozwalają określić, kto i jaki ma stopień wojskowy. Na podstawie 1/ 
ustalamy, Ŝe Jan i saper są majorami (tylko ten stopień wojskowy ma więcej niŜ jedna osoba). 
Ponadto z infor. 6/ wynika, Ŝe Jan salutuje pierwszy Ludwikowi, który w takim razie ma wyŜszy 
stopień oficerski. Jedynym wyŜszym stopniem niŜ major, o którym mowa w tej łamigłówce jest 
pułkownik. Zatem Ludwik jest pułkownikiem. W tablicy 18a dokonujemy odpowiednich oznaczeń:  
stopień wojskowy Jana (1), Ludwika (6) oraz wiersze M, P (oznaczone jako 1x, 6x) i kolumny J, L 
równieŜ jako 1x, 6x do czego upowaŜnia nas zasada Z1. Podobnie jest w przypadku Bronisława. 
Salutuje on pierwszy Franciszkowi, jako wyŜszemu stopniem wojskowym. Jedyny wyŜszy stopień 
wojskowy poza półkownikiem, (którym jest Ludwik) to major. Wobec tego Franciszek jest 
majorem, a Bronisław kapitanem. Zaznaczamy to w tabeli 18a przez (6) kolorem niebieskim  
i zielonym. Pozostałe wolne pola wierszy i kolumn oznaczamy przez 6x równieŜ kolorem 
niebieskim i zielonym. Andrzej, jak wynika z tabeli jest takŜe majorem – pomarańczowe 6. 
Pozostałe informacje, tj. 1/, 2/, 3/, 4/ i 5/ wykorzystamy przy wypełnieniu tablicy 18b. 
     - Na podstawie infor. 1/ wnioskujemy, Ŝe saperem moŜe być tylko jeden z majorów. Według tej 
samej informacji Jan nie jest saperem (ozn. 1) 
     -  Na podstawie infor. 2/ wiemy, Ŝe Franciszek nie jest łącznościowcem (ozn. 2). 
     -  Na podstawie infor. 3/ Bronisław, Ludwik i Franciszek nie są lotnikami (ozn. 3). 
     - Na podstawie indor. 4/ Ludwik nie jest artylerzystą, łącznościowcem ani saperem.  
W kolumnach L pozostało jedno wolne pole na wysokości wiersza p. Znaczy to, Ŝe Ludwik jest  
z piechoty (ozn. (7)). Jednocześnie oznacza to, Ŝe pozostali Ŝołnierze słuŜą w innych rodzajach 
wojsk (ozn. 7x). 
     -  Na podstawie infor. 5/, uzyskujemy potwierdzenie, Ŝe Franciszek nie jest lotnikiem (ozn. 3) 
ani saperem (ozn. 5), a więc moŜe być tylko artylerzystą (5).  
Pozostałe pola w wierszu „a” mamy prawo oznaczyć przez (5x). W kolumnie B na przecięciu  
z wierszem ł pozostało w tablicy 18b jedno wolne pole, co oznacza, Ŝe Bronisław jest 
łącznościowcem (ozn. (8)). Pozostałe pola wiersza Ł oznaczamy przez (8x). W wyniku tych  
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oznaczeń widzimy, Ŝe Jan musi być lotnikiem (ozn. (9)), gdyŜ mamy tu jedyne wolne pole  
w kolumnie J. Na skrzyŜowaniu A-l zapisujemy 9x. Ostatnie wolne pole na skrzyŜowaniu A-s 
znaczy, Ŝe Andrzej jest saperem (ozn. (10)). 
 
-M 41- Dawniej zalecano w przypadku wielu łamigłówek poszukiwania tzw. klucza do 
rozwiązania tj. informacji stanowiących punkt wyjścia rozumowań prowadzących do jego 
uzyskania. Kluczem do rozwiązania -Ł39- jest spostrzeŜenie, Ŝe pan Bączkowski nie moŜe być 
pasaŜerem, o którym mowa w punkcie 6/, gdyŜ 3100 nie dzieli się bez reszty przez 3. Ponadto 
Bączkowski nie mieszka w Warszawie (mieszka tam na podstawie pkt. 1/ Arendarski), ani  
w połowie drogi między Warszawą a Poznaniem (pkt. 2/). Wobec tego jedynym moŜliwym 
miejscem zamieszkania Bączkowskiego jest Poznań. Ustalenie to wraz z informacją 3/ pozwala  
z kolei wywnioskować, Ŝe konduktor równieŜ nazywa się Bączkowski. PoniewaŜ kolejność 
nazwisk pasaŜerów jest inna niŜ pracowników obsługi pociągu (informacja podana na wstępie 
łamigłówki) więc palacz, o którym mowa w pkt. 6/ nie nazywa się Celiński (ani Bączkowski) lecz 
Arendarski. Nazwisko to przypada według naszych ustaleń maszyniście. 
 PowyŜsze rozumowania w jakiś sposób podkreśla rolę intuicji w rozwiązywaniu 
łamigłówek. Przystępując do rozwiązania trzeba po prostu wyczuć, które z posiadanych informacji 
zaprowadzą wprost do rozwiązania. Poleganie na taki wyczuciu niekoniecznie musi zakończyć się 
sukcesem (o czym wspomniano juŜ na str. 25). DuŜą niezaleŜność od intuicji daje nam metoda 
tabel. Wprawdzie moŜe ona wydłuŜyć drogę do rozwiązania lecz jest dokładna i systematyczna. 
Jednak w -Ł41- nie wystarczy jedna czy nawet dwie tabele, gdyŜ mowa w niej o trzech zbiorach,  
a posiadane informacje wiąŜą ich elementy w trojakiego rodzaju pary. Uwidoczniono to na rys. 7. 
 
          zbiór 1                               zbiór 2                            zbiór 3 
      pasaŜerowie                       pracownicy                       miejsca  
                                                      kolei                        zamieszkania 
 

                   Rys. 7 
 
     Poprzednia łamigłówka (-Ł40-) takŜe mówiła o trzech zbiorach lecz moŜna ją było podzielić na 
dwie części, w których przyporządkowanie elementów trzech zbiorów ustalono za pomocą dwóch 
tablic. Podział taki sugerowały zawarte w niej informacje. W przypadku -Ł41- mamy do czynienia 
z sytuacją, w której nie moŜna takiego podziału dokonać. Zobrazowane wyŜej (rys. 7) powiązania 
między elementami zbiorów tej łamigłówki wskazują, Ŝe potrzebne będą przy  rozwiązywaniu trzy 
tablice. 
 
-RS 41-  Rysujemy trzy tabele (rys. 8) i przyjmujemy następujące oznaczenia: 
     A – Arendarski             palacz   -  palacz w lokomotywie          Poz.     - Poznań  
     B – Bączkowski            masz.    -  maszynista kolejowy            W-wa  - Warszawa 
     C – Celiński                  kond.     -  konduktor                             P. d.     -  połowa drogi 
 
Rys. 8 

 



_____________________________________________________________________________45 
 
     Na podstawie infor. 1/ oznaczamy pole A - W-wa w tabeli 
19a znakiem (1) wykreślając jednocześnie (1x) pozostałe pola w 
wierszu A i kolumnie W-wa (zasada Z1). 
     Na podstawie informacji 2/ oznaczamy pole p.d. – kond. w 
tabeli 19b znakiem  (2) wykreślając (2x) pozostałe pola wiersza 
kon. i kolumny p.d. 
     Na podstawie informacji 4/ i 6/ pasaŜerem zarabiającym 
dokładnie 3 razy więcej niŜ konduktor i mieszkającym w jego 
najbliŜszym sąsiedztwie nie jest Bączkowski. Zaznaczamy to 4/ 
w tabeli 19a. PoniewaŜ w wierszu B tej tablicy pozostało jedno 
wolne pole (na skrzyŜowaniu z kolumną Poz.) wnioskujemy, Ŝe 
ktoś o nazwisku Bączkowski mieszka w Poznaniu (ozn. (7)). 
MoŜna równieŜ wykreślić pole C – Poz. (7x). W ten sposób 
dowiedzieliśmy się, Ŝe pewien Celiński mieszka w połowie 
drogi między Poznaniem a Warszawą (wolne pole C – P.d. ozn. 
(8)).  
     Na podstawie informacji 5/ oraz informacji o kolejności 
nazwisk pracowników kolei i pasaŜerów wnioskujemy, Ŝe 
palacz lokomotywy nie nazywa się Celiński (ozn. 5 w tabeli 
19c). Na podstawie tej informacji moŜna teŜ oznaczyć pola B – 
masz. oraz A – kond.   
Na podstawie informacji 3/ konduktor ma to samo nazwisko co 
mieszkający w Poznaniu pasaŜer Bączkowski (w Tab. 19c 
oznaczamy to przez (3) a pozostałe pola w krzyŜującej się 
kolumnie kond. z wierszem B przez 3x. Informacja ta prowadzi 
do dalszych wniosków i pole C – masz. jako jedyne wolne w 
wierszu oznacza, Ŝe maszynista nazywa się Celiński (ozn. (9)). 
Przy tym oznaczamy teŜ pole A – ma. (znak 7x na mocy  

zasady Z1). 
     Na podstawie wyglądu Tab. 19c stwierdzamy, Ŝe palacz musi nazywać się Arendarski  
(ozn. (10)), co kończy rozwiązywanie tej łamigłówki. Dla palacza Arendarskiego i maszynisty 
Celińskiego na podstawie informacji przekazanych w łamigłówce nie jesteśmy w stanie 
jednoznacznie wskazać miejsca ich zamieszkania. Nie ma jednak takiej potrzeby, gdyŜ 
uzyskaliśmy odpowiedź na pytania końcowe. 
 

- P - 
 
       Porównując rozwiązania zawarte w punktach –M 41- i –R S41- znowu przekonujemy się o 
przewadze metody tabel (ściślej tablic) nad zwykłym rozumowaniem. Tym razem dzięki jej 
zaletom nie tylko zdobyliśmy więcej informacji (w sposób omówiony w rozdz. III, pkt. -P- na  
str. 30), ale wykryliśmy teŜ  pewne ich niedostatki tj. nie moŜna było ustalić miejsc zamieszkania 
dwóch pracowników kolei. 
       Miałoby to duŜe znaczenie w przypadku gdy pytanie końcowe łamigłówki brzmiałoby np.: 
„gdzie mieszkają i jak nazywają się pracownicy kolei?”. Wówczas  informacje zawarte w -Ł41-  
pozwalają uzyskać co najwyŜej tzw. rozwiązanie niejednoznaczne (omówione w -W30-, pkt. 2 na 
str. 34). Jak widzimy autor łamigłówki zdołał tego uniknąć zadając pytanie o dobrze wybrany 
szczegół. 
 

- C - 
 
-C 42- łamigłówka -Ł40- zawiera redundancję  czyli więcej informacji niŜ potrzeba do 
rozwiązania. UłóŜ (w punktach 1/, 2/, 3/ …) nowy zestaw informacji,  który nie miałby tej wady. 
 
 



46_____________________________________________________________________________ 
 

ROZWI ĄZANIE 
 
     W Tab. 18b znalazły się dwa pola, które określili śmy dwukrotnie: L  nie jest s i F nie jest l. 
Pierwsze z tych pól oznaczono na podstawie informacji 1/ i 4/, drugie na podstawie informacji 3/ i 
5/. Do rozwiązania łamigłówki wystarczyłoby po jednej informacji w przypadku kaŜdego z tych 
pól. Nowy zestaw informacji dla łamigłówki -Ł40-, pozbawiony wad poprzedniego moŜe brzmieć 
następująco: 

1) Stopień wojskowy Jana jest taki sam jak sapera i jeszcze kogoś z innego rodzaju broni. 
2) Franciszek jest przyjacielem sapera. 
3) Wczoraj lotnik z Bronisławem i Ludwikiem byli na przyjęciu. 
4) W ubiegłym tygodniu zepsuło się radio artylerzysty. Na prośbę Ludwika łącznościowiec je 
naprawił. 
5) Franciszek za radą swego przyjaciela sapera nie został lotnikiem. 
6) Jan salutuje pierwszy Ludwikowi, a Bronisław Franciszkowi. 
7) Andrzej był wczoraj z wizytą u Ludwika. 
 

-C 43- Czworo uczniów z klasy 6 szkoły podstawowej oraz 1a, 2a i 3a gimnazjum ma imiona 
Andrzej, Bolesław, Cyprian i Damian oraz nazwiska Aliński, Bilewicz, Czekalski, Daszyński. 
Ustal imiona, nazwiska i klasę kaŜdego z nich na podstawie następujących informacji: 

1/  Darek jest najstarszy wśród tej czwórki i  sam pojechał na wakacje, 
2/  Bilewicz spędził lato na wsi u rodziców, 
3/  Andrzej i Daszyński mieszkają u rodziców w Warszawie, 
4/  Aliński ostatniej wiosny ukończył podstawówkę, 
5/  Bolesław jest o rok wyŜej od Cypriana, 
6/  Andrzej uczy się z zeszłorocznych ksiąŜek Darka. 

 
ROZWI ĄZANIE 

 
 Podobnie jak było w przypadku -Ł40- część informacji, a mianowicie 1/, 5/ i 6/ mówią coś 
o przynaleŜności Andrzeja, Bolesława, Cypriana i Darka do czterech róŜnych klas, a inna część 
pomaga jedynie przypisać te imiona do poszczególnych nazwisk. Wymienione informacje muszą 
wystarczyć do wypełnienia  
tabelki 20a.  
Kluczowe znaczenie ma  
infor. 1/ pozwalając od razu 
pod imieniem Darek wpisać 
klasę 3a. Skoro Andrzej uczy się z zeszłorocznych ksiąŜek Darka (infor. 6/) to musi być o rok 
młodszy. Zatem jest uczniem klasy 2a. Z klei na podstawie infor. 5/ Bolek jest starszy od Cypriana 
o 1 rok ale nie jest uczniem 2a ani 3a. Zatem - jedyna moŜliwość - jest uczniem 1a. Dla Cypriana 

pozostaje ostatnia nie wypełniona jeszcze - 6. 
     Przy ustaleniu odpowiedniości nazwisk i imion 
przydatna będzie tabela 20b.     
     a) z infor. 1/ i 2/ wynika, Ŝe Darek nie nazywa się 
Bilewicz. Przyjmując oznaczenia takie jak przy 
poprzednich rozwiązaniach w polu Bilewicz  - Darek 
odnotujemy a (poniewaŜ informacja jest rozstrzygająca 
z przeczeniem), 
     b) z infor. 2/ i 3/ wynika, Ŝe Bilewicz to nie Andrzej. 
Pole na skrzyŜowaniu Bilewicz  - Andrzej podobnie jak 
poprzednio oznaczamy b 
      c) z infor. 3/ wynika, Ŝe Andrzej nie nazywa się 

Daszyński. Oznaczamy pole Andrzej - Daszyński przez c. 
     d) na podstawie pkt. 4/ i tabeli 20a ustalamy, Ŝe Bolesław nazywa się Aliński. Wypełniamy pole 
Bolesław - Aliński jak dla informacji typu rozstrzygającego bez przeczenia - czyli zgodnie z Z1 za 
pomocą znaków (d) , a odpowiedni wiersz i kolumnę  oznaczamy przez dx. 
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     e) PoniewaŜ w tablicy 20b pole na skrzyŜowaniu  kolumny „Andrzej” i wiersza „Czekalski” 
pozostaje nieoznaczone więc wnioskujemy, Ŝe Andrzej to Czekalski. Oznaczamy to znakiem (e) 
wg. zasady Z1. 
f) Pozostaje nieoznaczone jedno pole w wierszu Bilewicz i jedno w kolumnie Darek, czyli 
Bilewicz ma na imię Cyprian (ozn. (f)) i fx poniŜej w wierszu „Daszyński”), natomiast Daszyński 
to Darek (ozn. (g)). 
 
-C 44-  W łamigłówce -Ł41- rozwiązanej metodą tablic (pkt. –RS 39-) nie dało się jednoznacznie 
wskazać miejsc zamieszkania dwóch pracowników kolei. Dopisz jeszcze jedną informację do 
tekstu tej łamigłówki aby to zmienić. 
 

ROZWI ĄZANIE 
 
     Do tekstu łamigłówki –Ł 39- moŜna dopisać siódmą informację, np.: 
„dwoje pracowników kolei mieszka w innych miastach niŜ pasaŜerowie noszący te same 
nazwiska”. 
 Po rozwiązaniu okazałoby się, Ŝe:  Maszynista Celiński mieszka w Warszawie, a palacz 
Arendarski w  Poznaniu.                 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      zb. 3 
    stopnie 
wojskowe 
(infor.  6) 

  zb. 1 
  imion 
(infor. 1) 

         Zb. 2 
         rodzajów 
            wojsk 
       (infor.. 1, 2, 3, 4, 5) 

Wydzielona część pierwsza łamigłówki 

Wydzielona część druga łamigłówki 

Rys. 9a 

   Zbiór 2 
pracownicy 
      kolei 

   Zbiór 3 
pasaŜerowie 

Rys. 9b 

    Zbiór 1 
miejscowości 
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B.   PRZYPORZĄDKOWANIA MI ĘDZY ELEMENTAMI  
TRZCH ZBIORÓW. 
 
-Ł 45- Trzy osoby: Andrzej, Bolesław i Cyprian wykonują zawody:  aptekarza, bednarza i celnika. 
Jeden mieszka w Andrychowie, drugi w Bronowie a trzeci w Cetniewie. Wiadomo nam Ŝe: 
     1/   Bolesław rzadko bywa w Bronowie, choć mieszkają tam jego krewni. 
     2/  Imię jednej z wymienionych osób zaczyna się od tej samej litery co nazwa miejsca jej 
zamieszkania i zawodu, który wykonuje. 
     3/   śona celnika jest siostrą Bolesława. 
     Jakie zawody wykonują Andrzej, Bolesław i Cyprian i gdzie mieszkają? 
 
-Ł 46-  W sklepie spoŜywczym pięciu klientów ustawiło się jednocześnie w kolejce do kasy. 
KaŜdy z nich miał do zapłaty inną kwotę. 
     1/  1,5 zł kosztował chleb, ale nie kupił go klient, który był piąty w kolejce i zapłacił o 1 zł  
mniej niŜ czwarty klient, 
     2/  trzeci klient nie kupił masła, a zapłacił o 0,5 zł więcej niŜ ten, który kupował bułki, 
     3/  mleko kosztował równo 2 zł, 
     4/  śmietana nie kosztowała 3,5 zł, 
     5/  pierwszy klient nie kupował chleba, 
     6)  kwoty wpłacane przez tych klientów do kasy rosną o 0,5 zł. 
     Ile zapłacił i co kupił kaŜdy z tych klientów ? 
 

                                             - CH - 
 
     Przykłady -Ł40- i -Ł41- wprowadziły nas w problematykę rozwiązywania łamigłówek z trzema 
zbiorami. Stosowaliśmy 
przy tym nadal tabele 
i tablice. W 
przypadku -Ł40- 
informacje sformuło- 
wano w taki sposób, 
Ŝe moŜna ją było 
podzielić na dwie 
części, z których 
kaŜdą rozwiązywano 
jak oddzielną łami-
główkę z dwoma 
zbiorami. Natomiast 
-Ł 41- jak wykazała 
analiza na str. 44 nie dała 
się podzielić i wymagała utworzenia przy rozwiązywaniu aŜ trzech tablic. MoŜna powiedzieć, Ŝe   
-Ł 40- stanowi formę przejściową do -Ł41-: stąd nazwa podrozdziału. W lepszym zrozumieniu 
róŜnic między 
przykładami 
obu                                                                                                
łamigłówek 
pomoŜe rys. 
9a i 9b. 
     Obecnie 
będziemy  
się zajmowali wyłącznie rozwiązywaniem łamigłówek takich jak -Ł41-.W dalszym ciągu dotyczą 
one trzech zbiorów jednak tym razem nie moŜna ich podzielić na części, które dałoby się 
rozwiązywać jak łamigłówki o dwóch zbiorach. Układ tekstu pozostaje niezmieniony. 



}

}

}
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- R - 
 

-M 45/1-  Przystępując do rozwiązania –Ł 41- milcząco 
załoŜyliśmy, iŜ będzie to moŜliwe przy pomocy tablic. Dzięki 
temu rzeczywiście uzyskaliśmy odpowiedź na pytanie końcowe 
łamigłówki omijając jednocześnie trudności, o których 
mówiliśmy w punkcie -CH- na str. 42. JednakŜe same tablice 
słabo uwidoczniają związek pomiędzy elementami trzech 
zbiorów pokazany na rys. 9b.  Jako twory dwuwymiarowe 
doskonale nadają się do oznaczenia powiązań pomiędzy 
elementami dwóch zbiorów – rys. 10.         
                                                                                                                                                  Rys. 10                            
Natomiast równoczesne oznaczanie trzech elementów wymaga przejścia do trzeciego wymiaru. 
Płaska powierzchnia (kartki papieru), pozwala jedynie na umowne przedstawienie 
trójwymiarowych obiektów np. w postaci rysunku 
aksonometrycznego (rys. 11). Obok (rys. 12) pokazano 
rodzaj przestrzennej kratownicy narysowanej w rzucie 
aksonometrycznym, która moŜe posłuŜyć do pokazania 
zaleŜności między elementami  trzech zbiorów. 
 
-RS 45-  W części wstępnej łamigłówki  -Ł 45- 
wyodrębniamy trzy zbiory,  na podstawie 
trójelementowych zestawów imion pewnych osób, nazw 
ich zawodów i miejsc zamieszkania. 
Elementy zbioru imion oznaczamy duŜymi literami, 
odpowiednio dla :  
 
Andrzeja    - A 
Bolesława  - B             zbiór  1 
Cypriana    - C 
 
Nazwy miejscowości : 
 
Andrychów  - An                                                                 
Bronów        - Br          zbiór  2 
Cetniewo      - Ce 
 
Nazwy zawodów:  
 
aptekarz    - apt. 
bednarz     - bed.          zbiór  3           
celnik        - cel. 
 
     Pytanie końcowe łamigłówki wskazuje jakich rozwiązań (przyporządkowań) między 
elementami tych zbiorów naleŜy poszukiwać (konkretnie – którą z trzech miejscowości i jaki 
zawód przypisać kaŜdej osobie?).  
     Informacja  1/ jest dwuczęściowa:    1-sza część (to infor. rozstrzygająca z przeczeniem) daje 

ustalenie – B nie mieszka w Br,  
2-ga część („choć mieszkają tam jego krewni”) nabiera 
znaczenia w połączeniu z infor. 3/. 
Informacja 2/ nie zawiera konkretnych rozstrzygnięć (jest 

to informacja typu zawęŜającego (patrz str. 29) i pozwala tylko ustalić, Ŝe zachodzi jedna z trzech 
moŜliwości wyszczególnionych w tabeli obok. Wśród  tych moŜliwości drugą (tj. B, Br, bed.) 
wyklucza infor. 1/  –  jeŜeli B nie mieszka w Br to nie jest osobą, o której mówi infor. 2/. 

A B C 
An Br Ce 
apt. bed. cel. 

Z 

Y 

X 

Rys. 11 

Rys. 12 



Rys. 13 

Rys. xx A B C apt bed cel
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e
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l

 
 
 
Rys. 15 
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     Z informacji 3/ wynika : 
     po 1-sze: B nie jest cel.  (skoro jest nim mąŜ jego siostry i nikt inny z wymienionych w tekście 
łamigłówki),  
     po 2-gie: siostra (czyli jedyna krewna, o której wspomina łamigłówka w infor. 1/) mieszka z 
męŜem cel. w Br, mówiąc inaczej cel mieszka w Br., 
     po 3-cie: cel, podobnie jak B nie jest osobą, o której mówi infor. 2/. Wobec tego jedyną osobą 
spełniającą warunki infor. 2/ jest A.  
     Na podstawie dotychczasowych ustaleń 
mamy: 
A - An - apt. oraz Br - cel. PoniewaŜ B nie jest 
cel, więc moŜe nim być tylko C, czyli zachodzi 
powiązanie C - Br - cel, które z kolei prowadzi 
do B - Ce - bed.   
 
-M 45/2-  Wszystkie powiązania elementów w 
trójki ustalone podczas rozwiązywania 
łamigłówki -Ł45- moŜna w przestrzennej 
kratownicy przedstawić za pomocą 
sześciennych kostek jak na rys. 13. NaleŜy 
jednak przyznać, Ŝe posługiwanie się takimi 
rysunkami w czasie rozwiązywania łamigłówek 
jest niewygodne. Wymaga bowiem 
przestrzennej wyobraźni oraz sporządzenia dla 
kaŜdego nowego rozwiązania oddzielnego rzutu 
aksonometrycznego kratownicy. W przypadkach łamigłówek zawierających 
wieloelementowe zbiory będzie to sprawiać trudności. Dlatego przy rozwiązywaniu 
następnych łamigłówek korzystać będziemy stale 
z innego sposobu przedstawienia zaleŜności 
między elementami trzech zbiorów. JeŜeli 
narysujemy widoki sześciennych kostek z rys. 13  
obserwowanych z kierunków prostopadłych do 
płaszczyzn α, β, γ a następnie płaszczyznę β i γ 
przechylimy o 900 (rys 14) to otrzymamy obraz 
związków trójelementowych na powierzchni 
trzech połączonych parami tablic (rys. 15). Na tej 

samej 
zasadzie 

wykreślane 
są teŜ 
rysunki techniczne w tzw. rzutach prostokątnych. Sposób ten 
ma szczególne zalety przy rozwiązywaniu łamigłówek 
trójzbiorowych zwłaszcza w połączeniu z niŜej określanymi 

    zasadami. 
 
 -W 46-  Rozwiązywanie łamigłówek w oparciu o połączone 
tablice moŜna usprawnić postępując według następujących 
wskazówek:  

1)  spośród zborów łamigłówki wybieramy dwa  (wybór zbiorów i kolejności wypisywania nazw 
ich elementów są dowolne), przy czym 
     - nazwę elementów jednego z nich oznaczamy literą A i wpisujemy w główce, a drugiego z  
oznaczeniem B ma boczku tablicy α (patrz tab.21a), 
     - nazwy elementów trzeciego zbioru z oznaczeniem literą B wypisujemy na boczku tablicy β 
oraz w główce tablicy γ (patrz tab.21a). 
    Jednocześnie wyprowadzamy dla podanych dalej szczegółowych rozwiązań łamigłówek  
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umowę (U2), według której 

 
-  tablicę α oznaczać będziemy jako C A, 
-  tablicę β oznaczać będziemy jako B A, 
-  tablicę γ oznaczać będziemy jako C B. 

     Oznaczenie te wybrano nieprzypadkowo. Reprezentują one wszystkie moŜliwe połączenia 
trzech zbiorów A, B i C na (zasadzie „kaŜdy z kaŜdym”) oraz pozwalają jednoznacznie określić 
kaŜdą z trzech tablic α, β, γ. Sposób ich ustanowienia wyjaśnia rysunek poniŜej.                                                         

 
                                      
 
     
                                                                                                                        

 ustalamy za pomocą tabeli                       oznaczamy kolorami                                  po odrzuceniu części                                   
 wszystkie moŜliwe połączenia                  powtarzające się pary liter,                       oznaczonych                                                    
 w pary liter A, B, C,                                                                                                    otrzymujemy tablicę                  
                                                                                                                                          z rysunku 15.                                                         

                 2)  Informacje rozstrzygające oznaczamy na kaŜdej z trzech tablic według zasady Z1. 
3)  Pozyskujemy dodatkowe informacje według zasady Z3/4 zawsze gdy: 
      a)  zauwaŜymy w tym samym wierszu tablicy α i γ po jednym oznaczeniu informacji z pary $   
         lub $$ wymienionej w Z3 (rys.16), 
      b)  zauwaŜymy w tej samej kolumnie tablicy α i β po jednym oznaczeniu informacji z pary $ 
         lub $$ wymienionej w Z3 (rys.17), 
       c)  zauwaŜymy w kolumnie tablicy β i wierszu tablicy γ o jednakowych nazwach po jednym 
          oznaczeniu informacji z pary $ lub $$ wymienionej w Z3 (rys.18). 
           Nowa informacja jest oznaczana na tablicy,  której w opisie sytuacji 3a), 3b), 3c) nie 
wymieniono, a więc : 
                    dla punktu a), oznaczenie umieszczamy na tablicy β, 
                    dla punktu b), oznaczenie umieszczamy na tablicy γ, 
                    dla punktu c), oznaczenie umieszczamy na tablicy α. NaleŜy prawidłowo określić jej 
rodzaj. Pomaga w tym zasada Z3.  
 

   Parze informacji: 
   $    wiąŜąca – wiąŜąca,  
   $$  wiąŜąca – wykluczająca 
   jest przyporządkowana informacja odpowiednio:   
   wiąŜąca i wykluczająca. 

                                  Inne przyporządkowanie uwaŜamy za niewłaściwe. 
 
MoŜna w tym miejscu zapytać: dlaczego Z3 miałaby wyznaczać prawidłowe związki między 
informacjami ? 
     Uzasadnia ją rozumowanie przebiegające według schematu SCh 9  (z rozdziału I), którego 
przesłankami są informacje łamigłówki typu rozstrzygającego (patrz str. 8).  
Informacja rozstrzygająca : 

11) gdy mówi o pewnym elemencie np. ze zbioru A, to wymienia teŜ powiązany z nim element 

A B C 
 C AC BC CC 
 B AB BB CB 
 A AA BA CA 

A B C 
 C AC BC CC 
 B AB BB CB 
 A AA BA CA 

A B 
 C AC BC 
 B AB 
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zbioru B i wtedy nazywany jest wiąŜącą  
lub 
     12)  gdy mówi o pewnym elemencie np. ze zbioru B, to wymienia teŜ niezwiązany z nim 
element zbioru C i wtedy nazywana jest wykluczającą. 
     13)  wszystkim elementom z kaŜdego zbioru danej łamigłówki przyporządkowano 
jednoznacznie (zgodnie z  rys. 9b, str. 48) po jednym elemencie pozostałych jej zbiorów na 
podstawie informacji wiąŜących dokładnie określających związki między nimi. 
Przyporządkowania takie nazywać będziemy powiązanymi trójk ątami i oznaczać literą P 
dopisując ewentualnie nazwy związanych elementów. 
     Pamiętając o punktach  11), 12), 13),  moŜna przeprowadzić, następujące rozumowania: 
 

- dla pary $ zasady Z3 
 
1 przesłanka                                                JeŜeli informacja X wymienia a  jako element P 
o postaci a →  b (czyli informacja              to informacja X określa teŜ element b przynaleŜny do P      
rozstrzygająca wiąŜąca) 
                                                             
2 przesłanka                                                 JeŜeli informacja Y wymienia b jako element P 
o postaci  b → c (czyli                                 to informacja Y określa teŜ element c przynaleŜny do P               
informacja rozstrzygająca                                                        
wiąŜąca)                                                                                                          
 
Więc 
 
Wniosek o postaci a →  c                             JeŜeli informacja X wymienia a jako element P 
(czyli nowa informacja                                 to informacja Y określa teŜ element c przynaleŜny do P 
rozstrzygająca wiąŜąca) 
 
 

 
 
 
Powiązania trójki elementów z 
poszczególnych zbiorów na podstawie 
informacji wiąŜących X i Y zilustrowano na 
rys. 19. 
 
 

 
Rodzaje związków trójki elementów z poszczególnych zbiorów na podstawie informacji wiąŜącej 
X oraz wykluczającej Y dla przykładu drugiego wnioskowania zilustrowano na rys. 20  
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- dla pary $$ zasady Z3 
 
1 przesłanka                                                 JeŜeli informacja X wymienia a jako element P 
o postaci a  →  b (czyli informacja              to informacja X określa teŜ element b przynaleŜny do P                                        
rozstrzygająca wiąŜąca)                                    
                                                                               
2 przesłanka                                                 JeŜeli informacja Y wymienia b jako element P 
o postaci b → ~  c (czyli                              to informacja Y określa teŜ element c nie naleŜący do P                      
informacja rozstrzygająca wykluczająca) 
                                                           
więc  
 
wiosek o postaci a → ~ c (czyli nowa         JeŜeli informacja X wymienia a jako element P 
informacja rozstrzygająca wykluczająca)    to informacja Y określa element c nie naleŜący do P         
 
     Przedstawimy teraz trzy sposoby wyznaczania na połączonych tablicach pozycji oznaczeń dla 
nowych informacji (tj. nie wyraŜanych bezpośrednio w tekstach łamigłówek) ujęte w postaci 
zasady Z4.  
 
                                  W sytuacji a), pkt. 3) prowadzimy na 
                             tablicy α  linie          wzdłuŜ kolumny z      
                             oznaczeniem np. ( ) do wiersza tablicy β    
                             określonego taka samą   nazwą jak   
                             kolumna z oznaczeniem np. ( ) na 
                             tablicy γ. Przecięcie tego wiersza i linii    
                             wyznacza pole, w który naleŜy wpisać     
                             oznaczenie rodzaju informacji 
                             ustalonego na podstawie zasady Z3. 
 
                                W sytuacji b) pkt. 3) prowadzimy na 

tablicy α lini ę         wzdłuŜ wiersza z 
oznaczeniem np. ( ) do kolumny na 
tablicy γ określonej taką samą nazwą 
jak wiersz z oznaczeniem (np. x) na 
tablicy β. Przecięcie tej kolumny i linii 
wyznacza pole, w  którym naleŜy wpisać  

                             oznaczenie rodzaju informacji  
                             ustalonej na podstawie zasady Z3. 
 
                                W sytuacji c) pkt. 3) prowadzimy  
                              linie          prostopadłe wzdłuŜ wiersza 
                              tablicy γ i kolumny tablicy β  
                              zawierających oznaczenia np. ( ) i 
                              (x) do punktu przecięcia na tablicy α   
                              wskazującego pole, w którym naleŜy 
                              wpisać oznaczenie rodzaju informacji 
                              ustalone na podstawie zasady Z3. 
      
Linie łączące poszczególne oznaczenia na tablicach będziemy nazywać liniami 
przyporządkowania.  
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   Kontrolę poprawności rozwiązania na połączonych tablicach dokonujemy przy pomocy zasady 
Z5. 
                                Wszystkie powiązania trójek P elementów z poszczególnych zbiorów 
                           danej łamigłówki ustalone podczas jej rozwiązywania muszą być: 

-  pokazane jako oznaczenia trzech informacji wiąŜących, które 
rozmieszczono po  jednym na kaŜdej z połączonych tablic 
oraz 
-  połączone liniami przyporządkowania według zasad Z3 i Z4. 
śadna linia nie moŜe przecinać oznaczeń informacji  

                           rozstrzygających-wiąŜących. 
      
Zasadę Z5 ilustruje rys. 21. Na kaŜdej z połączonych tablic obowiązuje 
teŜ zasada Z2a i Z2b. 
 
-RS 46-  Rozwiązanie szczegółowe –Ł 46- zaprezentujemy (dla 
porównania) w dwóch wersjach *) i **), z czego drugie przeprowadzimy 
z wykorzystaniem zasady Z5 omówionej w –M 45/2- 
 
ROZWIĄZANIE *) zaczynamy od sporządzenia układu tablic 

(Tab. 21a) oraz pkt. 6/,  który umoŜliwia (przy zastosowaniu U2)wypełnienie główki 
tablicy CA (czyli γ) i boczku tablicy BA (czyli β) kwotami wydanymi przez klientów 

sklepu spoŜywczego w porządku rosnącym od najmniejszej do największej, tj. 1,5 zł,  2 zł,  2,5 zł,  
3zł,  3,5 zł. Drugi zbiór – produkty spoŜywcze tj. bułki, chleb, masło, mleko, śmietana oraz trzeci 
zbiór czyli klienci, którym przypisujemy numery 1-szy, 2-gi, 3-ci, 4-ty, 5-ty. Informacje wiąŜące 
oznaczać będziemy kolejnymi liczbami w nawiasie ( ). Informacje wykluczające oznaczamy na 
czerwono uŜywając kolejnych liczb. Pozostałe informacje wynikłe z zastosowania Z1 oznaczymy 
znakiem x z odpowiednim numerem.  
     Pkt. 1/  łamigłówki dostarcza kilku waŜnych informacji: 
     po 1-sze, chleb 
kosztuje1,5 zł, a więc 
moŜna oznaczyć w tablicy 
BA (tab.21a) wiersz „1,5 
zł” i kolumnę „chleb” 
znakiem (1a). Jest to 
informacja wiąŜąca. 
     Po 2-gie, 5-ty nie kupił 
chleba, co oznaczymy przy 
pomocy 1b (informacja 
wykluczająca) w wierszu 
„5-ty” i kolumnie „chleb” 
tablicy CA. 
     Po 3-cie, 5-ty klient nie 
zapłacił 1,5 zł (skoro nie 
kupował chleba, który tyle 
właśnie kosztował). 
Oznaczymy to jako 1c w 
tablicy CB.  
     Po 4-te, jeŜeli 5-ty 
zapłacił o 1 zł mniej niŜ  
4-ty klient a zapłacona kwota przez 5-tego jest wyŜsza niŜ 1,5 zł to 4-ty nie płacił za chleb. 
Odpowiednie oznaczenie to 1d w tablicy CA i 1e w tablicy CB. 
Punkt 3/  łamigłówki informuje, Ŝe  mleko kosztuje 2zł – ozn. (3) w tab. BA (jest to informacja 
wiąŜąca).   
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 1-szy 16x 5a 16x (16) 11x 5b (16) 14x 12x 15x 

 2-gi 8x (8) 8x 8x 8x (7)  7x 7x 7x 7x 

 3-ci 2b 2e 2a 11x (11) 2d 12x 13 (12) 12x 

 4-ty  1d  16x 11x 1e 15x 14x 12x (15) 

C 

 5-ty  1b  16x 11x 1c 14x (14) 12x 14x 

 1,50 zł 1ax (1a) 1ax 1ax 1ax 

 2 zł 3x 1ax 3x (3) 3x 

 2,50 zł (9) 1ax 6x 3x 9x 

 3 zł 9x 1ax 6x 3x (10)  

B 

 3,50 zł 2c 1ax (6) 3x 4 

  



bułki ? ?
chleb 1,50 zł 2 -gi
masło 3,50 zł ?
mleko 2,00 zł ?
śmietana ? ?

bułki 2,50 zł 5 -ty
chleb 1,50 zł 2 -gi
masło 3,50 zł 4 -ty
mleko 2,00 zł 1 -szy
śmietana 3,00 zł 3 -ci
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Punkt 4/  pozwala jedynie oznaczyć skrzyŜowanie kolumny „śmietana” z wierszem „35zł” jako 4  
w tab. BA. 
Punkt 5/ podaje dwie informacje:  
     po 1-sze – pierwszy  klient nie kupił chleba – oznaczeniem 5a w tab. CA,  
     po 2-gie – nie wydał kwoty 1,5zł – oznacz. 5b w tab. CB. 
Punkt 2/  pozwala ustalić, Ŝe:  
     po 1-sze trzeci klient nie kupował masła (oznaczenie 2a – tab. CA), ani bułek (oznacz. 2b – tab. 
CA). 
     po 2-gie – za bułki nie zapłacono 3,5zł (skoro coś zakupione przez trzeciego było droŜsze  
i mogło kosztować co najwyŜej 3,5zł) – oznaczenia (2c – tab. BA). 
     po 3-cie, trzeci klient na pewno nie płacił najniŜszej kwoty – oznacz. (2d – w tab. CB), a więc 
nie kupował chleba – ozn. 2e na tablicy CA.  
     Na obecnym etapie rozwiązywania pojawiają się dwa pola do oznaczenia. Na tablicy BA, 
wiersz z ceną 3,5zł zdradza, Ŝe tyle właśnie kosztuje masło – 
oznaczymy to (6) i zapiszemy  na tablicy zgodnie z zasadą Z1. 
Ponadto kolumna 1,5 zł na tab. CB pokazuję Ŝe 2-gi zapłacił 1,5 zł 
(oznaczamy to (7) czyli kupił chleb – oznacz. (8) na tab. CA.  
       Dotychczasowe ustalenia zebrano w tabelce obok:   
Widać w niej,  Ŝe bułki, podobnie jak śmietana nie kosztowały 1,5 zł, 
ani 2zł, ani 3,5zł lecz 2,5zł lub 3zł. PoniewaŜ trzeci zapłacił o 0,5zł więcej niŜ kosztowały bułki 
(infor. z pkt. 2/ ), więc mógł wydać:  
           2,5zł + 0,5zł = 3zł        
lub 
           3zł + 0,5zł = 3,5 zł        
Z tego moŜliwość druga  odpada ze wg. na oznaczenie 2a (trzeci nie kupił masła za 3,5zł). Za bułki 
zapłacono więc 2,5 zł – (ustalenie to oznaczymy jako. (9)   - tablicy BA), za śmietanę 3zł – oznacz. 
(10) na  tablicy BC. Wynika z  tego, Ŝe 3-ci kupił śmietanę ozn. (11, tab. CA) i nie zapłacił 2,5 zł  - 
ozn. 13, tab. CB, lecz 3zł – ozn. (12) na tablicy CB. 
     Wiemy teraz, Ŝe: 
                                bułki kosztują       2,5zł                                 
                                chleb kosztuje      1,5 zł     i     kupił go 2-gi 
                                masło kosztuje     3,5zł 
                                mleko kosztuje     2 zł 
                                śmietana kosztuje 3zł         i     kupił ją 3-ci  
     Wracając do punktu 1/  łamigłówki  wykorzystujemy informację zawęŜającą – 5-ty w kolejce 
zapłacił o 1zł mniej niŜ 4-ty. śaden z tych klientów (tj. 4-ty, 5-ty) nie wydał kwoty 1,5zł, ani 3zł 
lecz 2zł, 2,5zł lub 3,5zł. Dla piątego klienta mamy następujące 
moŜliwości : 
     3,5zł  – 1 =  2,5zł 
     2,5zł  – 1 =  1,5zł 
       2zł  -- 1 =  1zł 
z czego dwie ostatnie z oczywistych względów odrzucamy. 
Wobec tego piąty zapłacił 2,5 zł – oznaczenie (14)  - tab. CB,  
a czwarty zapłacił 3,5zł,  oznaczenie (15)  - tab. CB).  Dla pierwszego pozostaje zapłata 2zł za 
mleko – oznaczenie (16). Rozwiązanie łamigłówki  -Ł46-stanowi tabela obok. 
 
     ROZWIĄZANIE **) przeprowadzimy na tablicy wziętej z wersji *). W pierwszej kolejności  
oznaczamy następujące informacje: 
-  (1a), tab. BA – chleb kosztuje 1,5 zł, (1b) tab. CA – 5-ty nie kupił chleba, (1c) - tab. CA – 4-ty 
nie kupił chleba (skoro nie kupił go 5-ty za 1,5 zł a 4-ty przecieŜ zapłacił więcej). MoŜna juŜ 
korzystać z  zasad Z3, Z4 i oznaczyć 2 pola na tablicy CB – znaki I i II , linia                i           
gdyŜ zauwaŜamy w tych samych kolumnach tablic CA i BA oznaczenia (1a), 1b, 1c. Z punktu 
drugiego łamigłówki dowiadujemy się: 
-  2a – tab. CA, 3 – ci nie kupił masła, 
-  2b – tab. CA, 3 – ci nie kupił teŜ bułek, 
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-  2c – tab. BA,  bułki nie kosztowały 3,5zł, 
-  2d – tab. CA, 3 – ci nie kupił chleba. 
Zasady Z3, Z4 pozwalają teraz oznaczyć pole na skrzyŜowaniu wiersza „3 – ci” i kolumny „1,5zł” 
znakiem III , linia           . 
     Na podstawie punktu 3/ mamy: 

- mleko kosztuje 2zł – oznaczenie (3) - tab. BA. 
     Na podstawie punktu 4/ śmietana nie kosztuje 3,5zł – oznacz. 4 – tab. BA. Z wiersza „3,5zł” na 
tablicy BA widać, Ŝe masło kosztuje 3,5zł, co oznaczamy  (5) – tab. BA, zgodnie z Z1. Łącząc to 
oznaczenie z oznaczeniem 2a 
mamy zgodnie z Z3, Z4 nowe 
oznaczenie na tablicy CB – IV ,  
linia              .  
      Na podstawie punktu 5/ łami-
główki: 
       - 1 – wszy nie kupił chleba 
(ozn. 6      tab. CA, 
oraz 

- 1 – wszy nie 
 zapłacił 1,5zł, ozn. 7  tab. CB. 
Na tablicach CA i CB pojawiają 
się pola do oznaczenia wg zasady 
Z1 – ozn. (8) i (9). 
Aby kontynuować rozwiązanie, 
powtarzamy ustalenie dotyczące 
ceny bułek z wersji  *). Dają one następne oznaczenia:  
     -  bułki kosztują 2,5zł (10) tab. BA  
oraz  
     -  śmietana kosztuje 3zł      (11) - tab. BA.  
     Tablica BA jest całkowicie zapełniona. Oznaczeniami (10) i 2b umoŜliwiają wg Z3 i Z4 
oznakować pole na tablicy CB znakiem V, linia             . Wynika z tego, Ŝe 3 – ci nie płacił 2,5zł za 
bułki, a poniewaŜ wydał o 0,5zł więcej niŜ one kosztowały więc najwidoczniej kupił śmietanę – 
ozn.    (12) - tab.  CA,  za 3zł ozn. (13) tab. CB.  
      Na podstawie informacji 1/ łamigłówki (5 – ty zapłacił o 1zł mniej niŜ 4 – ty) i umiejscowienia 
oznaczeń w  wierszach „4 – ty” i „5 – ty”  tablicy CB  wnioskujemy, Ŝe 5-ty nie mógł kupić za 2 zł 
bo wtedy 4-ty wydałby 2,5zł (czyli mniej niŜ podaje informacja zawarta w punkcie 1/  łamigłówki), 
lub 3,5zł (więcej niŜ podaje informacja 
1/). Wobec tego  5- ty wydał 2,5zł ozn. 
(14) – tab. CB kupując bułki oznaczenie 
(15) tab. CA, natomiast  
4 – ty wydał 3,5zł oznaczenie (16) tab. 
CB, kupując masło – oznaczenie (17) - 
tab. CA. Ze względu na wolne pola w 
wierszu „1 – wszy” tablicy CA i CB 
naleŜy dodać, Ŝe klient ten kupił mleko 
(18) – tab. CA za 2 zł (19) tab. CB. 
     Dokonujemy kontroli poprawności 
rozwiązań dla obu wersji jednocześnie 
według  zasady Z5.     Jak widać na 
tab. 21/c wszystkie powiązane trójki P 
są pokazane jako oznaczenie informacji 
wiąŜących i połączone liniami 
przyporządkowania, a Ŝadna z nich nie 
przecina oznaczeń dla informacji wiąŜących. 
      UWAGA: W tabeli 21/b zauwaŜamy linie przecinające niektóre oznaczenia. NaleŜy pamiętać, 
Ŝe Z5 dotyczy tylko oznaczeń  informacji wiąŜących. 
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- P - 
 

     Z rozwaŜanych ostatnio zagadnień wynika, Ŝe moŜna znacznie usprawnić proces rozwiązywania 
łamigłówek trójzbiorowych. Wymaga to jednak operowania nowymi zasadami Z3 ÷ Z5 
specjalnym nazewnictwem i pojęciami. NajwaŜniejsze z nich: „oznaczenie informacji”, „nazwa 
elementu”, „powiązania między elementami” zebrano tu raz jeszcze i dodatkowo objaśniono.  
     Pora teŜ dokładniej się przyjrzeć samej informacji. Spośród jej odmian podanych w rozdz. III; 
pkt. -P- dwie są bezpośrednio zaznaczane na tablicach. Z tego w pierwszej zwanej wiąŜącą mowa 
zawsze o powiązaniach między nazwami elementów, z których kaŜdy jest zawarty w innym 
zbiorze łamigłówki, np.: 
 
                               Piotr                             kupuje                           mleko 
                                 nazwa                                słowo                                nazwa 
                               elementu                            wiąŜące                            elementu 
                         (ze zbioru osób)                        nazwy                  (ze zbioru cech zwierząt) 

  elementów             
 
Druga odmiana informacji zwanej  (tu) wykluczają stwierdza, Ŝe powiązanie między danymi 
nazwami elementów nie zachodzi, np.: 
 
                                Ania                          nie czyta                           ksiąŜek 
                                  nazwa                                słowo                                  nazwa 
                                elementu                        wykluczające                          elementu 
                             (ze zbioru osób)                  powiązanie                (ze zbioru przedmiotów) 
                                                                            nazw                      

elementów 
 

     NaleŜy zawsze pamiętać, Ŝe wszystkie osoby, przedmioty, a takŜe ich cechy i czynności, o 
których była mowa w prezentowanych tu łamigłówkach, traktujemy jako nazwy elementów z 
pewnych zbiorów. Wspomniane powiązania nazw bywały teŜ określane (zamiennie) związkami lub 
przyporządkowaniami elementów. Informacje wiąŜące jak i wykluczające oznaczano na tablicach 
zgodnie z umową zawartą w punkcie -P- rozdz. III  lub podanymi w  konkretnym rozwiązaniu. 
Zasada Z4 pozwala na podstawie dwóch takich oznaczeń ustalić połoŜenie trzeciego i odtworzyć 
pełną informacje  z nim związaną. Wystarczy w tym celu  rozpoznać jego rodzaj i odczytać nazwę 
wiersza i kolumny, w których jest połoŜone. 
 

-C- 
 

-C 47/a-  Ania, Bolek i Celina to uczniowie z trzech róŜnych klas gimnazjalnych. KaŜde z nich 
kupiło lody o innym smaku. Wiadomo, Ŝe: 
      1/  Bolek nie chodzi do klasy 1-szej i wybrał lody czekoladowe choć woli kakaowe,  
      2/  Celina, uczennica klasy 2-giej nie kupiła lodów śmietankowych.  
Jakie lody kupiła Ania, Bolek i Celina? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

     Sposób oznaczania informacji przyjmujemy tak jak dla -Ł 46- i budujemy  połączone tablice 
(tab. 22). 
     Na podstawie informacji 1/  wiemy, Ŝe Bolek nie chodzi do klasy 1-szej (ozn. 1,  tab. BA) i 
kupił lody czekoladowe (oznaczone (2) zgodnie z Z1 tab. CA).  
     Na podstawie informacji 2/  wiadomo, Ŝe Celina jest uczennicą klasy 2-giej (ozn. (3) tab. BA)  i 
nie kupiła lodów śmietankowych (oznacz 4  tab. CA). 
     W obecnym stanie rozwiązania na tablicach pojawiły się pola do oznaczeń. Oznaczenie (5), tab. 
CA i (6), tab. BA. 
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Dokonane oznaczenia pozwalają jednocześnie powiedzieć, Ŝe Ania kupiła lody śmietankowe   
(ozn. (7) tab. CA) i chodzi do klasy 1-szej (ozn. (8) tab. BA). Tablice CB uzupełniamy korzystając 
z zasad Z4 i Z5. Lody śmietankowe 
kupiła  pierwszoklasistka 
 (ozn. z (9) na tab. CB), lody 
czekoladowe kupiła trzecioklasistka, 
(ozn. 10 tab. CB), a kokosowe 
drugoklasistka (ozn.11 tab. CB). 
Ostatecznie mamy: 

-C 47/b-  O Celinie, Bolku i Ani 
wiadomo teŜ, Ŝe hodują zwierzęta, a kaŜde z nich inne, przy czym: 
     1)  Pies jest rudy i nie naleŜy do Celiny,  
     2)  Właścicielka szarej myszki ciągle płoszy czarnego kota Ani. 
     Jakie zwierzątka hodują Ania, Bolek i Celina? 
 

ROZWIAZANIE 
 

Czarny Kot Ani 
Rudy Pies Bolka 
Szara Mysz Celiny 

 
-C 48-  Antek, Bolek i Czesiek mają swoje przezwiska. Na jednego z tych chłopców wołają Dodek  
a pozostali to Enignia i Figiel. O Antku moŜna powiedzieć Ŝe jest bardzo spokojny,  Enignia     jest 
powaŜny, a trzeci zadziorny. Czesiek ani jego przyjaciel Dodek nie znają zadziornego. 
       Kim on moŜe być? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

Antek     Dodek spokojny 
Bolek      Figiel zadziorny 
Czesiek        Enigmia   powaŜny 

 
-C 49-  Jakie zwierzątka hodują : Arek, Bolek, Czarek i Darek?  
     1)  Arek nazywa się Figielski i uwielbia swojego psa, 
     2)  Czarek Daszyński nie hoduje kota, 
     3)  Darek nie nazywa się Celiński, 
     4)  Bolek właśnie skończył karmić swoją muszkę. 
 Do rozwiązania  wykorzystaj  tablice 23.               
                      
ROZWI ĄZANIE 
   
Rozwiązanie przedstawiono w tab. 23.  
       
-C 50- Znani są autorzy zalecający stosowanie przy 
rozwiązywaniu swoich łamigłówek tablice takie jak 23. 
Czytelnik moŜe to uznać za wygodne uproszczenie gdyŜ 
mamy w tym przypadku tylko dwie połączone tablice 
zamiast trzech. Czy tablice jak 23 są leprze od polecanych W – M 45- ? 
 

Lody Imię klasa 
czekoladowe Bolek 3-cia 
Kakaowe Celina 2-ga 
śmietankowe Ania 1-sza 
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ROZWI ĄZANIE 
 
     Tego rodzaju tablica choć doskonale sprawdza się przy rozwiązywaniu łamigłówek takich jak  
-C49-  to jednak ma istotne wady. Przede wszystkim nie pokazuje związków występujących 
między elementami wszystkich zbiorów (np. zbioru  zwierząt i zbioru nazwisk) a ponadto nie 
moŜna  stosować zasad Z2÷Z4. 
 
-C 51- Ania, Beata, Celina i Daria są uczennicami gimnazjum. Wśród przedmiotów : język polski, 
biologia, fizyka i historia, kaŜda ma jeden ulubiony. 
Przy tym: 
     1/  Beata ma numer 9 w dzienniku lekcyjnym. Nie lubi historii ani biologii. 
     2/  Daria ma numer 21 w dzienniku i najbardziej lubi fizykę. 
     3/  Numer Ani to odwrotność numeru jaki ma w dzienniku Daria. 
     4/  Historii najchętniej uczy się dziewczyna z numerem 15 w dzienniku. 
     Jakie numery mają w dzienniku i czego najchętniej się uczą wymienione dziewczyny? 
 

ROZWI ĄZANIE 
Rozwiązanie przedstawiono w tab. 24. 
 
     Tab. 24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ania 12 biologia 
Beata 9 j. polski 
Celina 15 historia 
Daria  21 fizyka 
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VI.   ŁAMIGŁÓWKI WIELOZBIOROWE. 

                                                                                                                        
-Ł 52-  Czworo uczniów z naszej klasy wjeŜdŜa na wakacje za granicę . 
     1/  Basia wyjeŜdŜa  do Danii w drugiej połowie lipca na dwa tygodnie. 
     2/  Adrian i Darek nie mają cioci za granicą. 
     3/  Darek wyjeŜdŜa do Włoch i nie będzie mieszkał w hotelu. 
     4/  Adrian zaplanował najdłuŜsze wakacje - cały sierpień .  
     5/  Celina wynajęła mieszkanie na dwa tygodnie od 1 lipca. 
     6/  Nie wiadomo, kto wyjeŜdŜa do Belgii  ale na pewno zamieszka w  hotelu. 
     Ustal kto z tej czwórki pojedzie  na wakacje  do Belgii, a kto na Cypr ? Który uczeń zaplanował 
dwutygodniowe wakacje od 1-szego sierpnia, a który wakacje spędzi pod namiotem? 

 
-Ł 53-  Adam, Bolek, Czesław i Dawid wzięli udział w międzyszkolnych zawodach sportowych. 
Trzech z nich zdobyło medale a kaŜdy w innym kolorze. Na podstawie niŜej podanych informacji  
odpowiedz: 
     - kto i jaki zdobył medal? 
     - z jakiej jest szkoły? 
     - w jakiej konkurencji startował? 
     1/  Chłopak ze szkoły nr 3 startował w pchnięciu kulą, 
     2/  Czesław nie brał udziału w biegu sztafetowym, 
     3/  Adam zajął gorsze miejsce niŜ oszczepnik, ale lepsze niŜ uczeń ze szkoły nr 1, 
     4/  Bolek jest uczniem szkoły nr 2, 
     5/  uczeń z Kokoszona nie zdobył Ŝadnego medalu i nie ma na imię Dawid. 
 

         - CH - 
 

     RozwaŜymy teraz łamigłówki ułoŜone na podstawie: 
     -  4-ch lub 5-ciu zbiorów o jednakowej liczbie elementów 
oraz 
     -  informacji o przyporządkowaniu wzajemnie jednoznacznym między elementami kaŜdej pary 
w/w zbiorów. 
Rozwiązując je nadal będziemy korzystać z połączonych tablic. Warto przy tym dodać, Ŝe 
łamigłówki o 4-ch zbiorach są najczęściej spotykane. 
 

-  R - 
 

-M 52-  Pierwszą łamigłówkę tego rozdziału moŜna łatwo rozwiązać korzystając z tablicy 
podobnej do tab. 23. Wystarczy dodać tablicę dla czwartego zbioru. O moŜliwości zastosowania 
takiego sposobu rozwiązywania w przypadku -Ł49- świadczy zestaw jej informacji. Prawie kaŜda 
z nich ustala powiązania między elementami zbioru imion, a elementami  pozostałych  zbiorów. 
Wyjątek stanowi informacja  oznaczona jako (12) w rozwiązaniu -Ł52-, a ustalająca związek 
elementu „Adrian” ze zbioru imion z elementem „Belgia” ze zbioru państw. 
 
-RS 52-  Łamigłówka –Ł 52- mówi o czterech zbiorach. Pierwszy to zbiór uczniów o imionach: 
Adrian, Basia, Celina, Darek. Elementy pozostałych zbiorów są częściowo wymienione w 
informacjach 1÷5, a częściowo w pytaniu końcowym łamigłówki. Zbiór drugi złoŜony jest z nazw 
krajów, do których wyjeŜdŜają uczniowie, czyli: Belgia, Cypr, Dania, Włochy. Trzeci stanowią 
miejsca ich zamieszkania  w czasie wakacji: hotel namiot, ciocia, wynajęty pokój. Natomiast w 
czwartym zbiorze są wyszczególnione terminy wyjazdów i jednocześnie czas trwania wakacji: 
1-15.07 / 15-31.07 / 1-15.08 / 1-31.08. Rozwiązanie łamigłówki rozpoczynany od sporządzenia 
tablic. 
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MoŜna posłuŜyć się taką jak pokazano obok  
(tab. 25), gdyŜ Informacje 1÷5 dotyczą  
głównie przyporządkowań elementów 
między zbiorem imion z kaŜdym 
pozostałym. 
     W punkcie 1/ łamigłówki zawarte są 
dwie informacje rozstrzygająco - 
wiąŜące. Pierwsza to: „Basia” wyjeŜdŜa 
do Danii”,  którą oznaczymy (1) w polu 
tablicy AB na skrzyŜowaniu wiersza 
„Basia”  i kolumny „Dania” wykreślając 
(za pomocą 1x) pozostałe pola wymienionej kolumny i wiersza zgodnie z Z1. Druga informacja to: 
„Basia wyjeŜdŜa w drugiej połowie lipca na dwa tygodnie”. Oznaczymy to przez (2) w tablicy AC 
na skrzyŜowaniu wiersza „Basia” i kolumny 15-31.07, jak poprzednio. 
     W punkcie 2/ łamigłówki powiedziano, Ŝe „Adrian i Darek nie mają cioci za granicą”, czyli 
Ŝaden nie będzie mieszkał w czasie zagranicznych wakacji u cioci. PoniewaŜ jest to informacja 
rozstrzygająco- 
wykluczająca 
oznaczamy ją kolejną 
cyfrą bez nawiasu 
czyli ,,3” w tablicy 
AD, jak wymaga 
tego zasada Z1.  
     Punkt 3/ zawiera 
informację 
rozstrzygającą - 
wiąŜącą ,,Darek 
wyjeŜdŜa do 
Włoch”- (ozn. (4) – 
tab. AB) oraz informację rozstrzygającą - wykluczającą, która mówi, Ŝe ,,nie będzie mieszkał w 
hotelu”- ozn. ,,4” tablica AD. 
     W punkcie 4/ znajduje się krótka informacja rozstrzygająca - wiąŜąca ,, Adrian zaplanował 
najdłuŜsze wakacje - cały sierpień”, którą oznaczymy jako (5) w polu tablicy A-C na skrzyŜowaniu 
wiersza ,,Adrian” i kolumny „1-31.08” z jednoczesnym wykreśleniem pozostałych pól 
wymienionej kolumny i wiersza.  
     W punkcie 5/  łamigłówki mamy z kolei dwie informacje rozstrzygające - wiąŜące, a 
mianowicie oznaczoną jako (6) ,,Celina wynajęła mieszkanie” (tablica AD) oraz (7) ,,Celina 
wynajęła mieszkanie na dwa tygodnie od 1.07” (tablica AC). 
     W punkcie 6/ podano informację zawęŜającą. Na obecnym etapie rozwiązywania nie daje ona 
Ŝadnego konkretnego ustalenia. 
     PoniewaŜ wyczerpaliśmy zapas informacji zawartych w punktach 1÷6, dalsze rozwiązywanie 
tej łamigłówki przebiegać będzie zgodnie z tym co powiedzieliśmy na stronie 26 i 30 przy          
wykorzystaniu informacji zawartych w tablicy 25b. Przeglądając nieoznaczone pola tablicy AD 
stwierdzamy, Ŝe jedynie Darek moŜe być tym, który zamieszka w czasie wakacji pod namiotem 
gdyŜ, nie będzie mieszkał u cioci (ozn. 3), ani w hotelu (ozn. 4), ani w wynajętym pokoju - to 
planuje Celina. Oznaczamy tak ustaloną informację przez (8) i dokonujemy odpowiednich skreśleń 
(8x niebieski). W podobny sposób postępujemy z wolnymi polami na skrzyŜowaniu: 
     - wiersza „Basia” i kolumny „ciocia” (ozn. (9) – tab. AD), 
     - wiersza ,,Adrian” i kolumny ,,hotel” oznaczenie (10) - tablica AD, 
     - wiersza ,,Darek” i kolumny ,,15-31.07” oznaczenie (11) na tablicy AC. 
     Pora wykorzystać teraz informację zawartą w punkcie 6/ łamigłówki. Wprawdzie  
zastosowany tu rodzaj tablicy (tab. 25), nie uwzględnia przyporządkowań między elementami 
zbioru państw, a elementami zbioru miejsc zamieszkania ale  wiadomo juŜ, Ŝe Adrian jest uczniem, 
który zamieszka w hotelu (ozn. infor. (10)), a zatem wyjeŜdŜa do Belgii. Oznaczymy to jako (12)  
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na tablicy AB. Ostatnio dokonane oznaczenie pozwala przyporządkować Celinie wyjazd na Cypr 
(oznaczenie      na tablicy AB). 

-W 53-  Ł 52-, a takŜe –C 49- naleŜą do wyjątkowej odmiany łamigłówek o zbiorach. Jeden z nich 
zawsze jest wyróŜniony poprzez określenie powiązań dla wszystkich jego elementów (w 
przeciwieństwie do elementów pozostałych zbiorów). Sytuację taką spotykamy jednak bardzo 
rzadko. W ogromnej większości przedstawionych tu łamigłówek zbiory są traktowane 
równorzędnie. Ogranicza to zakres stosowania tablic uŜywanych przy rozwiązywaniu łamigłówek 
takich jak -C49- i -Ł52. W związku z tym pojawia się pytanie: 
     jaki układ połączonych tablic umoŜliwi oznaczenie powiązań między elementami                                                                                           
kaŜdej pary zbiorów w przypadku gdy łamigłówka zawiera ich więcej niŜ trzy ? 

-M52-  Odpowiadając na zadane wyŜej pytania opiszemy teraz procedurę 
tworzenia połączonych tablic dla łamigłówek o czterech i pięciu zborach. 
Stanowi ona rozwiązanie umowy U2, o której była mowa w rozdziale VB. 
Połączone tablice sporządzimy wykonując następujące czynności: 

1)  liczymy wszystkie zbiory, o których 
mowa w danej łamigłówce i oznaczyć je 

kolejnymi literami A, B, C,…n. Np. dla –L51- 
mamy cztery zbiory tj.: A, B, C, D. 

2) Tworzymy tabelę, w której ilość wierszy i kolumn będzie równa 
liczbie zbiorów łamigłówki (dla -Ł53- tabela rys. 22a) 

3) Kolumny i wiersze oznaczamy tak samo jak zbiory łamigłówki, kolejnymi 
literami alfabetu. NaleŜy je wpisać zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara na boczku i powtórzyć 
w główce tabeli (rys. 22b dla   -Ł53-) 

4) Dzielimy tabelę przekątną wyprowadzoną z naroŜnika 
oznaczonego na boczku pierwszą literą. 

5) Odrzucamy prawą część tabeli 
włącznie z polami leŜącymi na 
przekątnej ( część zaczerniona na rys. 
22b). Otrzymujemy w ten sposób zarys 
tzw. połączonych tablic dla czterech 
zbiorów (rys. 23).    

6) Pola tabelki z rys. 23 dzielimy na n*n 
mniejszych pól. Liczba ,,n” oznacza jednakową ilość elementów kaŜdego zbioru łamigłówki – dla -
Ł53- wszystkie połączone tablice   naleŜy podzielić na 4x4 mniejszych pól (rys.24). 

7) Nazwy elementów właściwe dla poszczególnych zbiorów 
wypisujemy obok ich oznaczeń literowych na boczku i główce 
połączonych tablic. W przypadku -Ł53- otrzymamy wtedy   
tab. 26a 
     Wszystkie tablice zbudowane według opisanej procedury 
umoŜliwiają zastosowanie wcześniej poznanych zasad. NaleŜy 
przy tym wśród ogółu połączonych tablic wybrać takie, których 
główki i boczki wypełnione są (nazwami elementów ze zbioru  
oznaczonych) literami pasującymi do ogólnego wzoru:           
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W)W)W)W)    

                             
  
 
np. dla –Ł 53- moŜna wybrać 4 grupy tablic (opisane niŜej w kolumnach po trzy), do których 
odnoszą się Z2 i Z3, czyli:  
                                                        CA    DB    DA   DA 

BA    CB    CA    BA 
                                                        CB    DC    DC    DB 

 
Wymienione tablice wskazują na rys. 25 wierzchołki trójkątów. 
 
-RS 53-  Łamigłówka –Ł 53- jest bardzo podobna do 
poprzedniej. Jednak  rozwiązanie   tym razem 
korzystniej będzie przeprowadzić w oparciu o tablicę 
26a, gdyŜ przyporządkowanie elementów,  
o których mowa w punktach 1÷5 
występuje między przypadkowo 
dobranymi zbiorami. Zastosujemy 
natomiast taki sam sposób oznaczania 
informacji (oznaczenia poszczególnych 
ustaleń pokazano na tab. 26b). 
      W punkcie 1/ mamy do czynienia z 
informacją rozstrzygającą - wiąŜącą: 
„chłopak z 3-ki startował w pchnięciu 
kulą”. Nie wiemy jak miał na imię lecz 
moŜemy przyporządkować elementowi 
nazwanemu „3-ka”, element ze zbioru 
konkurencji sportowych o nazwie 
„pchnięcie kulą”. Zatem oznaczamy na tablicy BA pole w kolumnie „kula” i wierszu „3-ka” za 
pomocą (1) a pozostałe pole x1 według zasady Z1.  
     Punkt 2/ z kolei zawiera informację rozstrzygającą - wykluczającą, co oznaczymy jako 2 w 

tablicy DA.  
     Punkt 4/ 
podobnie jak 1/ 
zawiera informację 

rozstrzygającą-
wiąŜącą, dotyczącą 
przyporządkowania 
elementowi o 
nazwie „Bolek” 
elementu „2-ka” 
co oznaczymy 
przez (4) na tablicy 
DB skreślając takŜe 
wszystkie pola w 
wierszu „Bolek” i 
kolumnie „2-ka” za 
pomocą znaku 4x. 
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     Trzy informacje zawiera punkt 5/ łamigłówki:  
- pierwsza, rozstrzygająco – wiąŜąca - „uczeń z Kokoszona nie zdobył Ŝadnego medalu” 
oznaczony na  tablicy CB jako (5) wraz z wykreśleniami w wierszu „---” i   kolumnie  „Kokoszyn”  
- druga, rozstrzygająco - wykluczająca mówiąca, Ŝe uczeń ten nie ma na imię Dawid i oznaczoną 
na tablicy DB jako 5a,  
- trzecia - Dawid nie moŜe być zawodnikiem bez medalu skoro nie jest uczniem szkoły w 
Kokoszenie. Oznaczono to na tablicy DC jako 5b. 
     Punkt 3/ tej łamigłówki zawiera mieszankę informacji rozstrzygających - wykluczających  
i  zawęŜających. MoŜna ustalić, Ŝe: 
- skoro Adam zajął słabsze miejsce niŜ oszczepnik a lepsze niŜ uczeń z 1- ynki, to oszczepnik nie 
moŜe być uczniem 1- ynki (ozn. 3a na tablicy na tablicy BA). 
- Adam nie mógł teŜ zdobyć złotego medalu, skoro zajął gorsze miejsce niŜ oszczepnik – ozn. 3b 
na tablicy DC. 
- nie zajął równieŜ ostatniego bezmedalowego  miejsca w czwórce wymienionych zawodników, 
gdyŜ uzyskał lepsze miejsce od uczestnika z 1- ynki – ozn. 3c na tablicy DC. 
- z punktu 3/ wynika teŜ, Ŝe Adam nie jest oszczepnikiem - oznaczeni 3d na tablicy DA oraz  nie 
uczy się w 1- ynce- oznaczeni  3e, tablica DB, 
- skoro Adam zajął lepsze miejsce niŜ uczeń 1- ynki, to uczeń ten nie mógł zdobyć złotego medalu 
oznaczeni 3f, tablica CB. 
     W toku dalszego rozwiązywania warto posłuŜyć się zasadą Z3 i Z4. ZauwaŜymy, bowiem, Ŝe 
oznaczeni (5) na tablicy CB oraz 3c na tablicy DC pozwalają zgodnie z punktem c) zasady Z3 
oznaczyć pole tablicy DB na skrzyŜowaniu wiersza „Adam” i kolumny „Kokoszy”. Pole 
oznaczamy jako (5)/3c prowadząc tzw. linię przyporządkowania (koloru Ŝółtego) od oznaczenia (5) 
tablicy CB wzdłuŜ kolumny „Kokoszy” i prostopadłą linie od oznaczenia 3c tablicy  DC wzdłuŜ 
wiersza „Adam”. Dzięki temu uzyskujemy dwie nowe informacje oznaczone (6) na tablicy DB, 
czyli Adam jest uczniem 3-ki oraz (7) na DB - Czesław pochodzi ze szkoły w Kokoszynie. Tablica 
DB zawiera jeszcze jedno nieoznaczone pole na skrzyŜowaniu wiersza „Dawid” i kolumny  
„1- ynka”. Wpisujemy tam oznaczenia (8), czyli Dawid jest uczniem z 1-ynki.  
Korzystając w dalszym ciągu z zasad Z3 i Z4 dokonujemy następnych oznaczeń na tablicach DB, 
CB i DC. Kolumna „3-ka” tablicy DB i kolumna „złoto” tablicy DC, obie w wierszu  „Adam” 
pozwalają na tablicy CB oznaczyć pole na skrzyŜowaniu wiersza „złoto” i kolumny „3-ka” 
(oznaczenie (6)/3b - zielone linie przyporządkowania). W wierszu „złoto” tablicy CB pozostaje 
jedno wolne pole, co oznacza, Ŝe złoto zdobywa 2-ka. Oznaczamy to (9). Z kolei oznaczenia (4) i 
(9) pozwalają według zasad Z3 i Z4 oznaczyć pole tablicy DC na skrzyŜowaniach wiersza „Bolek” 
i „złoto” jako (10) - czerwone linie przyporządkowania). Odpowiednie skreślenia w postaci x10 na 
tablicy DC prowadzą  do  następnego ustalenia. W kolumnie „---” tablicy DC pozostaje tylko jedno 
nie oznakowane pole, w którym wpisujemy (11) - Czesław był tym, który nie zdobył Ŝadnego 
medalu. 
     Zasady Z3 i Z4 stosujemy równieŜ w przypadku tablic DA, CA i DB. Oznaczamy pole na 
skrzyŜowaniu wiersza „Adam” i kolumny „kula” tablicy DA (ozn. (12) szare linie 
przyporządkowania między ozn. (6) - tab. DB i ozn. (1) – tab. BA) oraz pole na tablicy CA 
(skrzyŜowanie kolumny „sztafeta” i wiersza „---” wskazane niebieskimi liniami 
przyporządkowania (między ozn. 2 – tab. DA i (11) – tab. DC) i oznaczonymi jako (11)/2.  
     Podobnie teŜ: 
- pole na skrzyŜowaniu wiersza „---” i kolumny „kula” – tablica CA, ozn. (12)/3c (linii 
przyporządkowań nie narysowano dla przejrzystości tabeli), 
-  pole na skrzyŜowaniu wiersza „złoto” i kolumny „kula” – tablica CA – oznaczeniami (1)/(6)/3b, 
-  pole na skrzyŜowaniu wiersza „Kokoszyn” i kolumny 
„sztafeta” – tablica BA, ozn. (1)/2/(5). 
    Zebrane powyŜej wyniki moŜna przedstawić w tabeli 
obok. 
     Dalsze rozwiązywanie tej łamigłówki umoŜliwi nam 
przyjęcie odpowiednich załoŜeń (jak czyniliśmy to 
rozwiązując łamigłówki w rozdziale I). ZauwaŜamy bowiem dwa wolne pola w wierszu „Adam” 
tablicy DC. MoŜna więc załoŜyć, Ŝe *] Adam zdobył brąz lub **] Adam zdobył srebro.  

3-ka Adam kula  
2-ka Bolek  złoto 
Kokoszyn Czesław  ------- 
1-nka Dawid   
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Z tego załoŜenie **] naleŜy odrzucić poniewaŜ Dawid równieŜ mógł zdobyć medal w tych 
kolorach (widzimy niezapełnione pola w wierszu „Dawid” tablicy DC) i jednocześnie na podstawie 
infor. 3/ wiadomo, Ŝe Adam zajął wyŜsze niŜ on miejsce, a więc zdobył srebro. Wobec tego 
sprawdza się załoŜenie *]. Oznaczamy to przez (13) na tablicy DC, natomiast Dawid zdobył medal 
brązowy – ozn. (14) - tablica DC. Oznaczenia (13) tablicy DC i (6) tablicy DB na mocy zasad  Z3 i  
Z4 umoŜliwiają teŜ oznaczenie pola na tablicy CB w postaci  (15)  –  srebro zdobyła  3-ka 
 (     linie przyporządkowania) i jednocześnie ostatniego wolnego pola na tej tablicy 
(skrzyŜowaniami wiersza „brąz” i kolumny „1-ynka”) w postaci (16) - brązowy medal dla 1-ynki. 
Ponadto oznaczamy pole na skrzyŜowaniu wiersza „srebro” i kolumny „kula” tablicy CA jako (17), 
medal srebrny  zdobyto w pchnięciu kulą. Wynika to z dwóch wcześniejszych ustaleń: 
-  Adam pchał kulą   
- Adam zdobył srebrny medal. 
     Ostateczne rozwiązanie uzyskujemy z pomocą informacji zawęŜającej, którą zawiera pkt. 3/ 
łamigłówki. Wiemy, Ŝe Adam – srebrny medalista – zajął gorsze miejsce niŜ oszczepnik. Zatem 
oszczepnik zdobył zloty medal. Oznaczamy to (18) na tablicy CA skreślając jednocześnie 
pozostałe pola wg Z1 w kolumnie „oszczep” i wierszu „złoto” za pomocą znaku 18x. CA.  
W kolumnie „sztafeta” tablicy CA zostaje tylko jedno wolne pole, które oznaczamy (19) i 
stwierdzamy, Ŝe medal brązowy zdobyto w biegu sztafetowym. Uzupełniając skreśleniem 19x 
wiersz „brąz” uzyskujemy ostatni wynik w 
rozwiązaniu, czyli jedyne wolne pole w wierszu „---” 
i kolumnie „bieg 100” na tab. CA – ozn. (20), czyli w 
biegu na 100 m Czesław nie zdobył Ŝadnego medalu. 
Rozwiązanie łamigłówki przedstawiamy w tabelce 
obok. 
 
-Ł 54-  Cztery małŜeństwa mieszkały obok siebie w willach, z których kaŜda miała inny kolor i 
dach. 
     1/  Willa pod nr 3 nie była czerwona a dach miała pokryty dachówką. Willa pod nr 4 jest  
      pokryta słomą. 
     2/  Jerzy i Karol nie mieszkają w willi krytej blacha, Marek nie mieszka pod nr 3. 
     3/  Imię męŜa Ewy zaczyna się literą wcześniej umieszczaną w alfabecie niŜ imię właścicielki 
     willi krytej papą i właściciela willi Ŝółtej.  
     4/  Marek nie był męŜem Olgi, a Stefan nie był męŜem Zofii. 
     5/  Ewa mieszkała obok willi czerwonej, a willa pokryta słomą sąsiaduje z willą Olgi. 
     6/  Zofia mieszkała w willi niebieskiej, a Jerzy nie mieszkał w willi czerwonej. 
     7/  Willa Marka stała między willą pokrytą blachą i will ą czerwoną. 
     8/  Stefan nie mieszkał z Jadwigą, a jego willa nie była Ŝółta. 
     9/  Biała willa nie była pokryta blachą. 
   10/  Jadwiga była sąsiadką Ewy. 
    W jakich willach mieszkały poszczególne osoby? 
 
-M 54-  Ł54-  jest przykładem 
łamigłówek, w których występuje 
aŜ pięć zbiorów. Rozwiązania dla 
nich moŜna uzyskać przy pomocy 
tablic pokazanych na rys. 26, (po 
uprzednim podziale kaŜdej na n*n 
mniejszych pól zgodnie z pkt. 6 
procedury opisanej w - M53-). 
     Zasady Z3 i Z4 stosujemy w przypadku tablic wskazanych na rys. 27 przez wierzchołki 
trójkątów. Wyodrębniamy je biorąc pod uwagę boczki i główki, których oznaczenia literowe 

pasują do ogólnego wzoru W)W)W)W):               CA  DB  EC  EB  DA  DA  EB  EA  EA 
                                       BA  CB  DC  DB  CA  BA  CB  DA  BA 

            W)W)W)W)                                          CB  DC  ED  ED  DC  DB  EC  ED  EB. 

3-ka Adam kula 2 
2-ka Bolek  oszczep 1 
Kokoszyn Czesław bieg 100m --- 
1-nka Dawid sztafeta 3 

Rys. 26 
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-RS 54-  Rozwiązanie –Ł 54- przeprowadzimy korzystając z tabeli pokazanej na rys. 28. 
     Punkt 1/ tej łamigłówki zawiera informacje, z których pierwsza (rozstrzygająca - wiąŜąca) 
mówi, iŜ willa pod nr 3 była pokryta dachówką (ozn. (1a), tab. DB), a druga (rozstrzygająca – 
wykluczająca) mówi, Ŝe willa ta nie była czerwona (ozn. 1b – tab. CB), co jednocześnie znaczy - 
czerwona willa nie była pokryta dachówką (ozn. 1c – tab. DC). Dowiadujemy się równieŜ, Ŝe willa 
nr 4  jest kryta słomą (ozn. 1d - tab. DB). 

     Punkt 2/  zawiera 
trzy informacje, a 
mianowicie: 
 - Jerzy nie mieszka 
w willi pokrytej 
blachą (ozn. 2a –
tab. ED), 

- Karol nie mieszka w willi 
krytej blachą (ozn. 2b – tab. ED), 

-  Marek nie mieszka pod nr 3 (ozn. 
                       2c, tab. EB). 
     Punkt 4/  to dwie informacje typu rozstrzygająca 

- wykluczająca: 
-  Marek nie był męŜem Olgi (ozn. 4a, tab. EA), 
-  Stefan nie był męŜem Zofii (ozn. 4b, tab. EA). 

     Punkt 5/  zawiera dwie informacje rozstrzygające - wykluczające: 
- Ewa mieszka obok willi czerwonej, a więc nie zamieszkuje czerwonej (ozn. 5a tab. CA), 
- willa kryta słomą nie sąsiadowała z willą Olgi, co oznacza, Ŝe Olga nie mieszkała w willi pokrytej 
słomą (ozn. 5b – tab. DA), 
     Punkt 6/  zwiera kolejne dwie informację rozstrzygające - wykluczające: 
-  Zofia nie mieszkała w willi niebieskiej (ozn. 6a – tab. CA), 
-  Jerzy nie mieszkał w willi czerwonej (ozn. 6b – tab. EC). 
     Punkt 7/  zawiera informację, która pozwala się zorientować, Ŝe: 
-  Marek nie mieszka w willi krytej blachą (ozn. 7a – tab. ED), 
-   nie mieszka teŜ w willi czerwonej (ozn. 7b – tab. EC). 
     Z punkt 8/  dowiedzieć  się moŜna, Ŝe: 
-  Stefan nie mieszka z Jadwigą (ozn. 8a – tab. EA) oraz 
-  Stefan nie mieszka w willi Ŝółtej (ozn. 8b – tab. EC). 
     Punkt 9/  to równieŜ informacja rozstrzygająco - wykluczająca: 
willi białej nie  pokryto blachą (ozn. 9 – tab. DC). 
     Punkt 10/  łamigłówki w połączeniu z punktem 5/ pozwala ustalić, Ŝe: 
Jadwiga sąsiadka Ewy mieszkała w willi czerwonej, co daje informację rozstrzygającą – wiąŜącą 
oznaczoną jako (10) w tab. CA. 
     Wracając do punktu 3/ łamigłówki moŜemy z pewnością stwierdzić, Ŝe dwa imiona, których 
pierwsze litery umieszczone na  dalszym miejscu w alfabecie niŜ imię męŜa Ewy to Marek  
i Stefan. Oznaczamy poprzez 3a i 3b pola na skrzyŜowaniu kolumny ,,Ewa,, oraz wierszy ,,Marek  
i ,,Stefan,, na tablicy EA. W wierszu ”Stefan” na tablicy EA oraz ED mamy po jednym 
nieoznaczonym polu. Uzyskujemy dzięki temu dwie informacje rozstrzygające - wiąŜące: 
-  Stefan jest męŜem Olgi (ozn. (11) – tab. EA, 
-  Stefan mieszka w willi pokrytej blachą (ozn. (12) – tab. ED.  
Ponadto na podstawie informacji (11) – (12) wnioskujemy, Ŝe Olga mieszka w willi krytej blachą, 
co oznaczamy jako informację (13) na tablicy DA. JeŜeli Stefan nie mieszka w Ŝółtej willi (8b) lecz 
w krytej blachą (11) to Ŝółtej willi nie pokryto blachą (ozn. 14 – tab. DC). PoniewaŜ Stefan nie 
mieszka w Ŝółtej 8b willi to jago Ŝona Olga równieŜ w tej willi nie mieszka (ozn. 15 – tab.CA) oraz 
jeŜeli Olga mieszka w willi ((13)) krytej blachą, która nie jest biała, to nie mieszka w willi białej 
(ozn. 16 – tab. CA). Informacje 14, 15 i 16 moŜna uzyskać stosując zasady Z3 i Z4. 
     W kolumnie ,,Olga”, tab. CA na pozostałym wolnym polu otrzymaliśmy informacje 
rozstrzygającą – wiąŜącą (17). MoŜna teraz oznaczyć pole tab. EC na skrzyŜowaniu wiersza 
,,Stefan” i kolumny ,,niebieska”,  gdyŜ Stefan jako mąŜ ,,Olgi,, ((11)), teŜ mieszka w niebieskiej 

Rys. 28 
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 willi (ozn. (18)). Z powyŜszych ustaleń wynika, Ŝe willa niebieska pokryta jest blachą (ozn. (19) 
tab. DC). Na tab. EC w kolumnie ,,czerwona” pozostaje wolne pole, czyli Karol jest właścicielem 
willi czerwonej (ozn. (20)). Na podstawie rozkładu wolnych pól w kolumnie ,,Ŝółta”, tab. EC 
wnioskujemy, Ŝe Marek jest właścicielem Ŝółtej willi. Jeśli pomyślimy inaczej, np.: „Jerzy jest 
właścicielem Ŝółtej willi” to otrzymamy sprzeczność z punktem 3/ łamigłówki. PowyŜszy wniosek 
oznaczymy jako (21). Jedyne wolne pole na tab. EC wskazuje, Ŝe biała willa naleŜy do Jerzego, co 
oznaczamy jako (22). 
 

     
      
     Wracając powtórnie do punktu 3/ łamigłówki i wcześniejszych ustaleń moŜna stwierdzić, Ŝe 
Ewa nie mieszka w willi Ŝółtej (ozn. 3c – tab. CA), ani w niebieskiej pokrytej blachą (ozn. 17x, tab. 
CA i 13x, tab. DA), ani w krytej papą (ozn. 3d, tab. DA). Ponadto willa kryta papą nie moŜe być 
Ŝółta (willa Ŝółta i willa kryta papą naleŜącą do róŜnych właścicieli), co oznaczymy na tab. DC 
jako 3e. Willa kryta papą nie naleŜy do Marka (ozn. 3f, tab. ED). Jedyne wolne pole w kolumnie 
,,Ewa”, tab. CA pozwala stwierdzić, Ŝe Ewa mieszka w białej willi (ozn. (23), tab. CA). Pozostaje 
nieoznaczone jeszcze pole na skrzyŜowaniu wiersza ,,Ŝółta” i kolumny ,, Zofia” na tab. CA (ozn. 
(24)),  czyli Zofia mieszka w Ŝółtej willi.  
     Nietrudno ustalić kto z kim tworzy parę małŜeńską: 
-  na podstawie (11) małŜeństwem są Olga i Stefan, 
-  na podstawie (23) Ewa mieszka w białej willi i (22) Jerzy mieszka w białej willi, zatem 
wnioskujemy, Ŝe stanowią parę małŜeńską (ozn.(25) – tab. EA), 
-  na podstawie (10) Jadwiga mieszka w czerwonej willi oraz (20) Karol mieszka w czerwonej 
willi, wi ęc są małŜeństwem (ozn. (26), tab. EA),  
-  pozostaje para małŜeńska: Marek i Zofia (ozn. (27) tab. EA). Jerzy (ze względu na  informacje 
punktu 3/ łamigłówki)  nie mieszka w willi krytej papą (ozn. 28 - tab. ED), a więc biała willa, w 
której zamieszkuje ((22)) nie jest pokryta papą (ozn. 29 - tab. ED). Wolne pole w wierszu „papa” 
tab. DC zdradza, Ŝe papą pokryta jest willa czerwona (ozn. (30)). Skoro Karol mieszka w 
czerwonej willi ((20)), a ma ona dach kryty papą ((30)) to Karol mieszka w willi krytej papą (ozn. 
(31) - tab. ED) i jednocześnie mieszka tam jego Ŝona Jadwiga (ozn. (32) - tab. DA). W willi pod  
nr 3 krytej dachówką nie mieszkał Marek (ze względu na ozn. 2c), ani Stefan, który mieszkał 
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W willi pokrytej blachą (ozn. (12)), ani Karol zamieszkujący w willi krytej papą (ozn. (31)). 
Wobec tego w willi pod nr 3 mieszkali Jerzy (ozn. (33) - tab. EB) oraz Ewa (ozn. (34) - tab. BA). 
PoniewaŜ willa nr 3 była pokryta dachówką (pkt. 1/ łamigłówki), więc małŜeństwo Jerzy - Ewa 
mieszkają w willi pokrytej dachówką (ozn.(35) - tab. DA i ED). Stwierdzenie to prowadzi do 
następnego wniosku - Marek wraz z Zofią mieszkali w willi pokrytej słomą (ozn. (36) - tab. DA i 
ED). Informacja (1d) - willa pod nr 4 kryta jest słomą oraz (36) - willę tę zamieszkuje Zofia 
prowadzi do wniosku, Ŝe Zofia mieszka pod nr 4 (ozn. (37) - tab. BA). W kolumnie „Jadwiga”  
tab. BA pozostają dwa wolne pola dla nr 1 i nr 2. Biorąc pod uwagę informacje z punktu 10/ 
łamigłówki, Ŝe Jadwiga była sąsiadką Ewy, stwierdzić naleŜy - Jadwiga mieszka pod nr 2 (ozn. 
(38) - tab. BA), Olga, zaś pod nr 1 (ozn. (39) - tab. BA). Ustalenie to prowadzi do ostatecznego 
rozwiązania łamigłówki (zestawienie obok). 

Jerzy   Ewa     dachówka 3 
                                                     Karol    Jadwiga    papa              2 

Marek    Zofia      słoma            4 
Stefan    Olga      blacha           1 

 

- P - 
 

     Nasz przegląd łamigłówek ze zbiorami dobiega końca. Wiadomo teraz znacznie więcej o 
sekretach ich rozwiązywania. Czy to wystarczy?  Dowiesz się czytelniku z ostatniego rozdziału. 
 

- C - 
 
-C 55-  Trójkę przyjaciół łączy wspólna pasja - sport, ale uprawiają róŜne dyscypliny. Wykonują 
teŜ róŜne zawody.  
     Podaj nazwisko, imię kaŜdego z nich, jaki zawód i dyscyplinę sportu uprawia jeśli wiadomo Ŝe: 

jeśli wiadomo Ŝe: 
1/  nazwisko hydraulika jest 
najdłuŜsze 
    a imię tokarza najkrótsze, 
2/  Franciszek nazywa się Bednarski, 
3/  Karol uprawia tenis, 
4/ Jan ma nazwisko krótsze niŜ 
    nazwisko biegacza. 
     Rozwiązując tą łamigłówkę, 
wykorzystaj pokazaną obok tablicę. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

            Franciszek  Bednarski  stolarz   biegi 
Karol   Ciesielski  hydraulik  tenis 
Jan   Abecki   tokarz   rugby 

 
-C 56-  Na podstawie niŜej podanych informacji, naleŜy ustalić jakie pary i jakie samochody 
zajęły w rajdzie samochodowym cztery kolejne miejsca. 
     1/  Rajd wygrało VOLVO. Samochodu tego nie prowadził Damian ani Halina, 
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     2/  Bolesław jechał BMW. 
     3/  Samochód Ewy zajął IV miejsce. 
     4/  GraŜyna jechała FIATEM. Innym samochodem jechał Adam i zajął II miejsce. 
     5/  W rajdzie uczestniczyli tez Czesław i Florka, 
     6/  Nie pamiętam kto prowadził TOYOTE. 
 

ROZWI ĄZANIE 
 
I Florka            Czesław  VOLVO 
II Halina            Adam  TOYOTA 
III GraŜyna          Damian  FIAT 
IV Ewa            Bolesław BMW 
 
-C 57-  Pięcioro dzieciaków z naszego podwórka ma swoje przezwiska. Wiadomo Ŝe: 
     1/  KaŜde z tych dzieciaków ma 10, 11, 12 lub 13 lat. 
     2/  Jedno dziecko ma imię i nazwisko zaczynające się jednakowymi literami. 
     3/  Adam zwany „SŁONIEM” i „PIĘTKA” są rówieśnikami. 
     4/  Daszyński jest starszy od Darka Antkowiaka, lecz młodszy od Burskiego, który ma    
        przezwisko „RULON”. 
     5/  Cieślak przezywany „LALUSIEM” jest wśród tej piątki najstarszy. 
     6/  Nie wiadomo kogo przezwano „CHICHOT”. 
     Jakie nazwiska mają Cieślak i Figlarski? Czy Bartek i Ela są rówieśnikami? 
 

ROZWI ĄZANIE 
 
Adam  Daszyński 11 SŁOŃ 
Bartek  Burski  12 RULON 
Ela  Cieślak  11 PIĘTKA 
Darek  Antkowiak 10 CHICHOT 
Czesiek  Figlarski 13 LALUŚ 
 
- C 58 -  W pewien zimowy wieczór dziewczyny wspominały swoje wakacje na Mazurach. 
Usłyszałem następującą wymianę zdań o jednym z wakacyjnych dni. 
     1/  Dorota i ja mówimy prawdę – powiedziała Anka. Nie pływałam na rowerze wodnym, a 
       Grzegorz nie pływał na Ŝaglówce. Irek wrócił pierwszy na przystań. 
     2/  Ja byłam na wycieczce kajakowej – powiedziała Basia – lecz nie wróciłam o godz. 1000. 
         Celina dobiła do pomostu o 1300. 
     3/  Baśka kłamie! – krzyknęła Celina. Wróciłam na przystań wcześniej niŜ ona. Jeździłam na 
       nartach wodnych.  Ewa była z Henrykiem. Anka mówiła prawdę. 
     4/  Celina była z Florkiem – dodała Ewa. Dorota pływała na Ŝaglówce i przybiła do brzegu o 
      godzinie 1100. 
     5/  Ewa skłamała – powiedziała Dorota. Wróciłam na przystań o godzinę później niŜ ona. Ewa  
      nie była z Jankiem. 
     6/  Dziewczyny nie wspomniały kto pływał na pontonie.  
     Co kaŜda z dziewcząt robiła tego dnia, w czyim towarzystwie była i kiedy wróciła na przystań? 
Wiadomo, Ŝe niektóre z nich pamiętały wszystko, a niektóre zapomniały wszystkie szczegóły. 
 

ROZWIAZANIE 
 

           Wszystkie fakty pamiętały  Basia i Ewa. 
            Anka     Irek              rower wodny      900 
            Basia     Henryk        kajak                   800 
            Celina   Florek          ponton               1200 
            Ewa       Jan              narty wodne       1100 
            Dorota   Grzegorz     Ŝaglówka           1000  
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-C 59-  KaŜdy z wymienionych tu „bohaterów” uciekł ze szkoły, innego dnia, z innej lekcji i 
wybrał sobie inną pozaszkolną przyjemność. 
     1/  Bolek zwiał z polskiego , nim jego kolega ciekł z lekcji  na pływalnię, 
     2/  z matematyki uciekł jeden  chłopak w poniedziałek. W środę zwagarował Florek,  
     3/  Dawid wybrał się do kina, zanim Czesiek zaplanował swoją ucieczkę, 
     4/  jeden z chłopców twierdził, Ŝe ryby najlepiej biorą we wtorek, 
     5/  Andrzej zwagarował dwa dni wcześniej niŜ jego kolega z geografii, 
     6/  jeden z tych chłopców wolał grać w piłkę niŜ uczyć się historii. 
     Który chłopak siedział w parku zamiast w szkole, którego dnia i jaką lekcję opuścił? 
 

 
 

ROZWIAZANIE 
 

                                        Andrzej     Matematyka      Park           Pon. 
                                        Bolek        Polski                Ryby          Wt. 
                                        Czesiek     Historia             Piłka           Pi. 
                                        Dawid       Fizyka               Kino           Cz. 
                                        Florek       Geografia          Pływalnia    Śr. 
 
-C 60-  W bloku mieszkalnym, pięć osób ma pieski. Spacerując z czworonogami spotykają się 
Alina, Bernard, Cezary, Daniel i Ewa. Wszystkich dzieli jednakowa róŜnica wieku. KaŜdy 
wykonuje inny zawód i nosi inne nazwisko. 
     1/  Czterdziestolatek ma kundelka, nie jest kierowcą i nie nazywa się Celiński. 
     2/  Terier naleŜy do emeryta trzy razy starszego od właściciela owczarka i dwa razy starszego 
      od Daniela. 
     3/ Jamnik naleŜy do pięćdziesięcioletniego Bernarda, który nie jest adwokatem i nie ma 
       prawa jazdy. 
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 4/  Suma lat wszystkich uczestników spaceru z psami jest dziesięciokrotnie wyŜsza niŜ wiek 
      pani Kowalskiej i pięciokrotnie wyŜsza niŜ wiek Bielskiego. 
 5/  Bielski nie jest inŜynierem. 
 6/  Księgowa jest młodsza od właściciela charta, a razem mają oni tyle lat, ile Abecki. 
 7/ Abecki jest młodszy od Ewy Dębskiej.  
     Jak się nazywają, ile mają lat, jakie zawody wykonują i jakie psy mają poszczególne osoby?         
Do rozwiązania uŜyj tab. 30.  

 
 

ROZWI ĄZANIE 
 

Alina         Kowalska      księgowa      owczarek      20 lat 
Bernard     Abecki          inŜynier         jamnik         50 lat 
Cezary      Bielski           adwokat        kundel          40 lat 
Daniel       Celiński         kierowca       chart            30 lat 
Ewa           Dębska          emerytka       terier           60 lat 
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VII.  O CZYM JESZCZE NIE POWIEDZIELI ŚMY  ? 

 
      Omówione tutaj łamigłówki tworzą odrębną kategorię zadań logicznych. WyróŜnia ją przede 
wszystkim: 

1)   treść oparta zawsze na wyraźnie określonych zbiorach, 
oraz 
 2) metody rozwiązywania oparte głównie na tabelarycznym porządkowaniu 
informacji. 

      PowyŜsze cechy nie wyczerpują - rzecz jasna – wszystkich moŜliwości na jakie moŜemy się 
natknąć. W świecie łamigłówek spotykamy bowiem nieograniczoną róŜnorodność zagadkowych 
sytuacji. Przykładami łamigłówek o całkowicie innym charakterze są: 
 
  *   zagadka o rozszerzalności cieplnej metali. 

 
   W środku miedzianej tarczy (w kształcie koła) zrobiono mały otwór.  
   Jak zmieni się średnica tego otworu jeŜeli tarczę ogrzejemy nad płomieniem świecy? 
 

 **   Zagadka o zarastaniu stawu przez rzęsę wodną. 
 
   Rzęsa wodna pokrywa w ciągu 16 dni całą powierzchnię stawu. Codziennie podwaja 
zarośnięty obszar. 
   Ile dni potrzeba aby rzęsa pokryła ten staw do połowy? 
 

***   Zagadka o przelewaniu wody. 
 
   Mamy trzy naczynia A, B i  C o pojemności odpowiednio 8, 5 i 3 litrów. Naczynie A (8 l) 
napełniono wodą. 
   Jak podzielić wodę na dwie równe części przelewając z jednego naczynia do drugiego bez 
uŜywania jakichkolwiek innych naczyń? 

Oczywiste powinno być, Ŝe powyŜsze zagadki wymagają innego podejścia do rozwiązania. Nawet 
wśród łamigłówek o zbiorach trafiają się takie, których rozwiązywanie za pomocą metod 
prezentowanych w tym poradniku jest niemoŜliwe. Jako ilustrację tego faktu podajemy ostatnią juŜ 
-Ł61-. 
 
-Ł 61-   Zmaganiom lekkoatletów, o których mówiono w łamigłówce -Ł53- towarzyszy coroczny 
turniej szachowy na wolnym powietrzu. Chętnych do udziału w nim jest zawsze więcej niŜ 
szachownic. W rezultacie prawo do gry otrzymuje zaledwie po kilku uczniów z pięciu szkół 
(znanych juŜ czytelnikowi). Organizatorzy prowadzą dla uczestników turnieju karty, na których 
zapisują nazwisko danego gracza oraz kaŜdego, z kim wygra on partię szachów. W klasyfikacji 
ogólnej nie uwzględnia się remisów (tzw. patów). Zwycięzcą turnieju zostaje właściciel karty 
zawierającej największą liczbę nazwisk. 
     W tym roku organizatorom nie dopisała pogoda. Gdy rozgrywki dobiegły końca zerwał się 
porywisty wiatr i rozrzucił część kart po boisku szkolnym. Polecono szybko je pozbierać lecz nie 
było pewności czy odnaleziono wszystkie. Sprawdzenie tego okazało się niemoŜliwe poniewaŜ 
listę zawodników wiatr takŜe gdzieś zapodział. Zdołano jednak uratować przed podmuchem karty 
zawodników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego. Szczęśliwie jedna z nich zawierała 
nazwiska znajdujące się równieŜ na odnalezionych kartach. Wystarczyło to organizatorom aby 
odtworzyć zaginioną listę.  
     W jaki sposób udało się odtworzyć listę zawodników? 
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ROZWI ĄZANIE 
 

     W łamigłówce -Ł61- podane są dwa zbiory: 
• zbiór uczestników turnieju, 
• zbiór kart tych uczestników, 

lecz Ŝaden nie spełnia wymagań zawartych w punkcie 1) (nie mamy wyraźnie określonej liczby 
elementów w obu zbiorach). Z tego względu nie moŜemy posłuŜyć się wcześniej poznanymi 
metodami tablicowymi. Proponujemy więc następujące rozwiązanie: 
oznaczamy literą N ucznia, który naleŜy do trójki najlepszych szachistów w turnieju. Wiadomo, Ŝe 
karta jego zawiera nazwiska znajdujące się takŜe na kartach pozbieranych z boiska szkolnego. 
Dzięki temu moŜna częściowo odtworzyć listę zawodników. Mamy bowiem: 

a)  nazwiska na karcie N 
oraz 
b)  nazwiska na kartach zawodników pokonanych przez N. 

      NaleŜy jeszcze sprawdzić dwie pozostałe karty uratowane przed podmuchem wiatru. Mogą one 
zawierać nazwiska nie zanotowane na kartach a) i b),  czyli tych szachistów, z którymi N mógł 
przegrać (nie wiadomo przecieŜ jakie miejsce w turnieju zajął ).  Zatem spisując nazwiska z kart 
tych, którzy wygrali oraz przegrali z N i jego własnej otrzymamy kompletną listę uczestników 
turnieju. 
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SKRÓTY I OZNACZENIA ZASTOSOWANE W PRACY. 
 
W pracy niniejszej stale uŜywane są następujące skróty: 
     Tab. (tab.) – tabela lub tablica, 
     pkt. – punkt, 
     str. – strona, 
     infor. – informacja zawarta w tekście łamigłówki, 
a ponadto 
     Sch_ - schemat logicznego wnioskowania, 
     Pr_ - prawo logiki, 
     Z_ - zasada rozwiązywania łamigłówek. 
 
Numeracja i oznaczenia uŜywane w rozdziałach. 
     Rozdziały ponumerowano liczbami rzymskimi, a podrozdziały są oznaczane duŜymi literami. 
W rozdziałach od II do VI wydzielono części odpowiadające realizacji ośmiopunktowego planu,  
o którym mówiono we wstępie pracy. 
-   Część pod oznaczeniem „-Ł- ” odpowiada realizacji punktu pierwszego w tym  planie. Podane tu 
łamigłówki poprzedza „-Ł**-” z liczbą określającą kolejny ich numer (w miejscu gwiazdek). 
-  Część pod oznaczeniem „-CH-” odpowiada realizacji punktu drugiego w planie. 
-  Część pod oznaczeniem „-R-” zawiera rozwiązywania łamigłówek podanych w części „-Ł- ”  
realizowane: 
            - w punkcie trzecim planu, który jest oznaczany jako „-W**- ” (z numerem rozwiązywanej 
łamigłówki zapisanym w miejscu gwiazdek), 
            - w punkcie czwartym, który oznaczono „-M**- ” (z numerem rozwiązywanej łamigłówki 
zapisanym w miejscu gwiazdek) oraz 
            - w punkcie piątym, który oznaczono „-RS**- ” (z numerem rozwiązywanej łamigłówki 
zapisanym w miejscu gwiazdek).  
-  Punkt 6 planu (bez specjalnego oznaczenia) realizowano powtarzając czynności  podane  
w punktach wymienionych powyŜej  tak samo oznaczonymi. 
-    Część pod oznaczeniem „-P-” odpowiada realizacji punktu siódmego w planie. 
-   Część pod oznaczeniem „-C-” odpowiada realizacji punktu ósmego w planie. Łamigłówki tu 
podane  poprzedzono znaczkiem „-C**-”. 
Ponadto: 
- wiele rozdziałów zawiera wyszczególnienia pewnych zagadnień lub wiadomości podanych  
w punktach, które oznaczono cyframi z półokrągłym nawiasem np. 1), 
-  jeŜeli wyszczególnień jest kilka w danym rozdziale punkty są oznaczane przez dwie cyfry  
z nawiasem półokrągłym, np.  11)  21)  31) 
                                                 12)  22)  31) 
                                                 13)  23)  33) 
                                                 ---   ---   --- 

19) 29)  39) itd. 
-  podpunkty oznaczane są małymi literami z półokrągłym nawiasem, 
- wypunktowane zagadnienia lub wiadomości, do których nie ma odniesień w tekstach 
poszczególnych rozdziałów oznaczono jako  „-”, 
-  informacje wyszczególnione w tekstach łamigłówek oznaczone są cyframi z ukośnikiem, np. 1/. 
 
Oznaczenia informacji stosowane w tabelach i tablicach przy rozwiązaniach łamigłówek: 
-  informacje tzw. rozstrzygające – wiąŜące oznaczane są kolejnymi liczbami w obustronnym 
nawiasie oraz liczbą ze znakiem x według zasady Z1, 
-  informacje tzw. rozstrzygające – wykluczające oznaczane są liczbami zapisanymi w kolorze 
czerwonym. 
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