
 

Konkurs „Władca umysłów” - etap I (październik 2009) 
I kto to mówi? 

 
Problem 1. Oceny 
Czterech kolegów (Adam, Marek, Jacek, Wojtek) pisało w poniedziałek klasówki z czterech 
róŜnych przedmiotów (biologia, geografia, fizyka, chemia). KaŜdy z nich dostał inną ocenę 
(3+, 4-, 5+, 6). Ustal, kto pisał klasówkę, z którego przedmiotu i jaką dostał ocenę.  
JeŜeli wiadomo, Ŝe: 
1. Marek nie dostał 4-.  
2. Klasówkę z fizyki pisał Adam albo Marek.  
3. Kolega, który dostał 4-, nie pisał klasówki ani z geografii ani z fizyki.  
4. Wojtek nie dostał najgorszej oceny spośród czterech kolegów,  
    a Marek nie dostał najlepszej.  
5. Kolega, który pisał klasówkę z fizyki nie dostał ani 3+ ani 5+.  
6. Ani Jacek ani Marek nie pisali klasówki z geografii.  
7. Najgorzej oceniona została klasówka z innego przedmiotu niŜ chemia.  
 
PS. 
Pomocny moŜe okazać się taki diagram jak poniŜej, w którym kropkami moŜna zaznaczać 
elementy ze sobą powiązane, a krzyŜykami brak powiązań. Podobne diagramy moŜesz 
skonstruować takŜe do pozostałych problemów. 

 
 
Problem 2. Złodzieje 
O kradzieŜ podejrzanych jest pięciu złodziei: Albert, Bliski, Cichy, Długi i Edward. 
Podejrzani wypowiadali się następująco: 
Albert: „Nie ukradłem ani ja, ani Długi„ 
Bliski: „Ukradł Cichy” 
Cichy: „Ukradł Edward” 
Długi: „Ja nie ukradłem” 
Edward: „Cichy kłamie” 
Wiadomo jednak, Ŝe jeden z nich jest winny i dokładnie jedna wypowiedź jest prawdziwa. 
Kto jest winowajcą? Odpowiedź uzasadnij. 
 
 
 
 



Problem 3. Zagadka Einsteina 
5 ludzi róŜnych narodowości zamieszkuje 5 domów w 5 róŜnych kolorach. Wszyscy palą 
papierosy 5 róŜnych marek i piją 5 róŜnych napojów. Hodują zwierzęta 5 róŜnych gatunków. 
Który z nich hoduje rybki? JeŜeli: 

1. Norweg zamieszkuje pierwszy dom  
2. Anglik mieszka w czerwonym domu.  
3. Zielony dom znajduje się bezpośrednio po lewej stronie domu białego.  
4. Duńczyk pija herbatkę.  
5. Palacz Rothmansów mieszka obok hodowcy kotów.  
6. Mieszkaniec Ŝółtego domu pali Dunhille.  
7. Niemiec pali Marlboro.  
8. Mieszkaniec środkowego domu pija mleko.  
9. Palacz Rothmansów ma sąsiada, który pija wodę.  
10. Palacz Pall Malli hoduje ptaki.  
11. Szwed hoduje psy.  
12. Norweg mieszka obok niebieskiego domu.  
13. Hodowca koni mieszka obok Ŝółtego domu.  
14. Palacz Philip Morris pija piwo.  
15. W zielonym domu pija się kawę.  

Zakłada się, Ŝe domy ustawione są w jednej linii, a określenie "po lewej stronie" w punkcie 3. 
dotyczy lewej strony z perspektywy naprzeciw tych domów.  
 
Problem 4. Test na inteligencję 
Pięciu panów przed wypełnieniem testu na inteligencję powiedziało: 
Abacki: — Babacki na pewno będzie o dwa miejsca wyŜej niŜ Cabacki. 
Babacki: — Będę trzeci. 
Cabacki: — Dabacki będzie pierwszy. 
Dabacki: — Babacki będzie drugi. 
Ebacki: — Cabacki będzie o trzy miejsca niŜej niŜ Abacki. 
Po podsumowaniu wyników testu okazało się, Ŝe tylko jeden z panów miał rację i właśnie on 
zajął pierwsze miejsce. 
Jakie miejsca zajęli poszczególni panowie? 
 
Problem 5. Kłótliwe panie 
Pięć pań, mieszkających na tej samej klatce schodowej, pokłóciło się ze sobą. Niektóre z nich 
tak się obraziły, Ŝe przestały rozmawiać z innymi paniami. Pani Barbara rozmawia tylko z 
jedną z pozostałych pań. Pani Babacka rozmawia tylko z dwiema. Pani Dabacka nie 
rozmawia z panią Celiną. Pani Ewa rozmawia z panią Ebacką. Pani Anna rozmawia ze 
wszystkimi paniami oprócz jednej. Panie Celina, Danuta i Ewa wszystkie rozmawiają ze 
sobą. Pani Abacka nie rozmawia tylko z jedną z pań, pani Cabacka zaś rozmawia tylko z 
jedną z pań. 
Jak brzmiały imiona i nazwiska wszystkich pań? Która z którą rozmawiała? 
 
PS. 
JeŜeli ktoś miałby „problem” z rozwiązaniem powyŜszych problemów, to odsyłam po kilka 
wskazówek do zadań logicznych, które znajdują się na stronie internetowej: 
 www.wydawnictwologi.pl/wskazowkizadalogi.html 
 
Odpowiedzi będą przyjmowane do 30 października 2009 r. 


