
1. Oce« poprawno±¢ nast¦puj¡cych rozumowa«:

(a) Je±li Jan b¦dzie graª na loterii, to mo»e wygra¢ pieni¡dze. Je±li
Jan nie wygra pieni¦dzy, to nie spªaci kredytu. Jednak Jan nie
spªaciª kredytu, a zatem nie graª na loterii.

(b) Je±li rz¡d obieca nauczycielom podwy»ki, to b¦dzie musiaª je
wypªaci¢. Jednak je±li je wypªaci, to powi¦kszy dziur¦ bud»e-
tow¡. Rz¡d nie powi¦kszy dziury bud»etowej. Zatem nie obieca
podwy»ek i ich nie wypªaci.

(c) Je±li Jan dostaª wypªat¦, to jest w barze lub u Zosi. Jana nie ma
w barze. Zatem je±li nie ma go u Zosi, to nie dostaª wypªaty.

(d) Je±li Jan nie lubi logiki, to twierdzi, »e ma zainteresowania hu-
manistyczne a znajomo±¢ logiki jest humanistom niepotrzebna.
Zatem je±li Jan twierdzi, »e ma zainteresowania humanistyczne,
to uwa»a, »e znajomo±¢ logiki jest humanistom niepotrzebna.1

(e) Je±li Jan uczy si¦ logiki, to je±li jego pogl¡dy s¡ wewn¦trznie
sprzeczne, to je zmieni. Je±li jednak zmieni pogl¡dy, to straci au-
torytet. Zatem je±li jego pogl¡dy s¡ wewn¦trznie sprzeczne, lecz
Jan nie uczy si¦ logiki, to nie straci autorytetu.2

(f) Je±li Lolek jest agentem, to jest nim te» Bolek, a nie jest Tola.
Je±li Bolek jest agentem, to jest nim te» Lolek lub Tola. Je±li
jednak Tola nie jest agentem, to jest nim Lolek, ale nie Bolek.
Zatem agentem jest Tola.3

2. 4 Pewn¡ wysp¦ zamieszkuj¡ rycerze i ªotry. Rycerze zawsze mówi¡
prawd¦, a ªotry zawsze kªami¡.

(a) Na wysp¦ przybyª �lozof i spotkaª trzech jej mieszka«ców. Spy-
taª pierwszego z nich: - Kim jeste±?, ale poniewa» nie zrozumiaª
odpowiedzi, spytaª drugiego z nich, co odpowiedziaª mu pierwszy.
- On powiedziaª, »e jest ªotrem- odparª mu drugi. - Nie wierz
drugiemu, on kªamie - powiedziaª trzeci. Co odpowiedziaª pier-
wszy mieszkaniec? Kim jest drugi, a kim trzeci?

1B. Stanosz, �wiczenia z logiki
2B. Stanosz, �wiczenia z logiki
3K. Wieczorek, Wprowadzenie do logiki
4Wg. ksi¡»ek Smullyana



(b) Filozof poszedª dalej i spotkaª dwu innych mieszka«ców. Jeden z
nich powiedziaª: - Co najmniej jeden z nas jest ªotrem. Kim byª
ten mieszkaniec, a kim jego towarzysz?

(c) Co by si¦ zmieniªo, gdyby wypowied¹ tego czªowieka brzmiaªa: -
Jestem ªotrem lub mój towarzysz jest rycerzem.

(d) Co potra�liby±my wywnioskowa¢ o mieszka«cu wyspy, gdyby
powiedziaª on: - jestem ªotrem lub 2+2=5

(e) Filozof w¦drowaª dalej, a» znów spotkaª dwoje tubylców: wysok-
iego i niskiego. Wysoki tubylec rzekª wskazuj¡c na towarzysza:
- Je±li ja jestem rycerzem, to ten maªy facet te». Kim byli owi
tubylcy?

(f) Jak zmieniªaby si¦ sytuacja, gdyby wysoki m¦»czyzna powiedziaª:
-Je±li ten maªy facet jest rycerzem, to ja jestem ªotrem ?

(g) Nadeszªo 3 nowych tubylców: czarny, biaªy i rudy. Czarny
powiedziaª: - Biaªy jest rycerzem. - Je±li czarny jest rycerzem,
to rudy te» - dodaª biaªy. Kim byli przybysze?

3. Pewien król, znudzony tradycyjnymi egzekucjami, a lubi¡cy zagadki,
postanowiª dostarczy¢ sobie rozrywki. Z sali tronowej prowadziªy
(zamkni¦te) drzwi do dwóch pokoi, w ka»dym z nich umieszczono albo
pi¦kn¡ dam¦ dworu, albo wygªodzonego tygrysa. Sprowadzono wi¦¹nia
i król poinformowaª go, »e musi wybra¢ jedne z drzwi i wej±¢ do ±rodka.
Pomocne we wªa±ciwym wyborze mogªy okaza¢ si¦ napisy na drzwiach.

(a) Które drzwi powinien wybra¢ wi¦zie«, je±li napis na pierwszych
drzwiach brzmiaª "w tym pokoju jest dama, a w drugim tygrys",
na drugich drzwiach "w jednym z tych pokoi jest dama i w jednym
z tych pokoi jest tygrys", a król poinformowaª go, »e dokªadnie
jeden z tych napisów mówi prawd¦?

(b) Co powinien zrobi¢ wi¦zie«, je±li napis na pierwszych drzwiach
brzmiaª "w co najmniej jednym pokoju jest dama", na drugich
drzwiach "w pokoju pierwszym jest tygrys", a król poinformowaª
go, »e albo oba zdania s¡ prawdziwe, albo oba s¡ faªszywe?

(c) I tym razem albo oba zdania s¡ prawdziwe, albo oba s¡ faªszywe,
ale napis na pierwszych drzwiach brzmi "tygrys jest w tym pokoju
lub dama jest w drugim", a na drugich "dama jest w pierwszym
pokoju".



(d) Poniewa» wszyscy wi¦¹niowie wyszli nie tylko caªo, ale i z
damami u boku, król postanowiª utrudni¢ zadanie i zamkn¡ª
drzwi do jeszcze jednego pokoju. W trzech zamkni¦tych poko-
jach rozmieszczono (pojedynczo) 2 bardzo gªodne tygrysy i jedn¡
dam¦. Napis na pierwszych drzwiach mówiª: "w tym pokoju jest
tygrys", na drugich "w tym pokoju jest dama", a na trzecich :"w
pokoju drugim jest tygrys". Które drzwi powinien wybra¢ wi¦zie«
wiedz¡c, »e co najwy»ej jeden z napisów jest prawdziwy?

4. Zagadka na deser: Trzech podró»ników wybraªo si¦ wspólnie na
pustyni¦. Pierwszy z nich nienawidziª trzeciego i postanowiª go zgªadzi¢
zatruwaj¡c wod¦ w jego mena»ce. Nie wiedz¡c o tym drugi podró»nik,
który te» nienawidziª trzeciego i chciaª go zgªadzi¢, zrobiª dziur¦ we
wspomnianej ju» mena»ce i caªa zatruta woda wyciekªa. Poniewa» jed-
nak innej wody nie byªo, trzeci podró»nik umarª z pragnienia (zgodnie z
planem drugiego). Caªa sprawa wyszªa jednak na jaw i obaj podró»nicy
zostali oskar»eni o morderstwo. Który z nich zostaª skazany?


