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Abstract. Rozwiazanie
¾
najtrudniejszej zagadki świata

NAJTRUDNIEJSZA ZAGADKA ŚWIATA.

Trzy boginie: Prawda (P ), K÷
amstwo (K) i Los (L) odpowiadaja¾ na pytania
w swoim jezyku.
¾
Mówia¾ tylko DA i JA, które odpowiadaja¾ s÷owom TAK i NIE,
jednak nie wiemy, które któremu. Prawda zawsze mówi prawde,
¾ K÷amstwo zawsze
k÷
amie, a Los czasem mówi prawde,
¾ czasem k÷amie. Musimy za pomoca¾ trzech
pytań określić, która z bogiń to która. Kaz·de pytanie moz·e być skierowane tylko
do jednej bogini. Autorem tej zagadki jest Raymond Smullyan, a jej utrudnienie
(nieznajomość znaczenia s÷
ów DA i JA) poda÷John McCarthy. [1]
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¾
. Boginie zajmuja¾ponumerowane miejsca na podium sportowym:

(1)
(2)

(3) :

Z powyz·szego wynika, z·e kaz·dej z trzech bogiń moz·emy zadać dok÷
adnie po
jednym pytaniu, a poniewaz· L mówi prawde¾ lub L k÷
amie, to musimy ustalić, które
miejsce na podium sportowym zaje÷
¾ a L. W tym celu zadajemy kolejno dwa razy
nastepuj
¾ ace
¾ pytanie:
CZY ODPOWIEDZI NA PEWNE PYTANIE; KTÓRE JUZ· SPOKOJNIE
WYDOBY×EM OD TWOICH WSPÓLNICZEK W TEJ GRZE – SA¾ SPRZECZNE?

Bogini L odpowie TAK albo NIE, a pozosta÷e odpowiedza¾ milczeniem = b.o.
Orzymamy trzy przypadki:
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[(1) : (TAK Y NIE) ^ (2) : b.o] ) (1)

L
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[(1) : b.o ^ (2) : (TAK Y NIE)] ) (2)

L
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[(1) : b.o ^ (2) : b.o] ) (3)
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Miejsce Bogini LOS na podium jest ustalone, a zatem pytanie ostatnie zadamy
Bogini K×AMSTWO lub Bogini PRAWDA, przy znanym nam numerze miejsca na
podium, które na pewno nie bedzie
¾
zajete
¾ przez Boginie¾ LOS. Oto treść ostatniego
pytania:
CZY TO PYTANIE W TEJ GRZE JEST PYTANIEM TRZECIM ?
Jez·eli pytanie ostatnie tra… sie¾ Bogini K×AMSTWO, to jej odpowiedź zabrzmi
NIE, a poniewaz· w tym momencie bedziemy
¾
wiedzieli na którym jest ona miejscu
podium, to określimy: która jest która. Jez·eli pytanie ostatnie tra… sie¾ Bogini
PRAWDA, to jej odpowiedź zabrzmi TAK, a poniewaz· w tym momencie bedziemy
¾
wiedzieli na którym jest ona miejscu podium, to określimy: która jest która. c.n.o.
Y c.b.d.o.
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