
 

 

 
„Gógyis” feladatok 

 
 
 
1. A tavirózsa gyorsan nő. Minden nap kétszer akkora területet borít be, mint előző nap. Ha egy tövet 
teszünk a tóba, akkor 20 nap alatt lepi el a tavat. Mennyi idő alatt lepné el a tavirózsa a tavat, ha 
egyszerre két tövet tennénk bele?  
             Megoldás 
 
2. Aliz szeret sétálni a feledékenység erdejében. A leggyakrabban azt felejti el, hogy milyen nap van. 
A tigris és az oroszlán is szívesen sétál az erdőben. Az oroszlán minden hétfőn, kedden és szerdán 
hazudik, a hét többi napján igazat mond. A tigris csütörtökön, pénteken és szombaton hazudik, a 
hét többi napján igazat mond.  (Viszont nem esznek Alizt!) Egyszer, amikor összetalálkoztak, a 
következőket mondták: 
 
    Aliz: - Megint elfelejtettem, hogy milyen nap van. 
    Oroszlán: Tegnap hazudós napom volt. 
    Tigris: Tegnap nekem is hazudós napom volt. 
 
Ebből Aliz kitalálta, hogy milyen nap van. Te is ki tudod találni?   Megoldás 
 
3. Szombat este André koncertre ment, Bálint Olíviával töltötte az estét, Csaba nem látta Rozit, 
Panni moziban volt, Rozi viszont színházban. A baráti körbe tartozik még Dénes és Saci. Minden 
fiúnak egy- egy lánnyal volt közös programja. Az egyik pár kiállításon volt. Ki kivel volt és hol? (Nem 
kérdés, hogy mit csináltak!) 
 
             Megoldás 
 
4. Egy kiránduló csoport létszáma kétjegyű páros szám. Mindannyian leülhetnek egy 
ötvenszemélyes buszban, és tudjuk, hogy hússzor annyi fiú van köztük, mint lány. Hányan vannak 
összesen? 
 
             Megoldás 
 
5. Egy lakásban öten laknak. Kovács, a felesége, a fiuk, Kovács nővére és az édesapja. A 
foglalkozásuk: mérnök, tanár, postás, ügyvéd, kereskedő.  Az ügyvéd és a tanár nem vérrokonok. A 
kereskedő idősebb a sógornőjénél és a tanítónál. A mérnök idősebb a postásnál. Kinek mi a 
foglalkozása? 
 
             Megoldás 
 
6. Hárman beszélgetnek: X, Y és Z. X azt mondja: „Y hazudik." Y azt mondja: „Z hazudik." Z azt 
mondja: „X hazudik és Y is hazudik." Ki mond igazat, és ki hazudik? 
             Megoldás 
 
7. Egy útelágazásnál két testvér lakik: az egyik mindig igazat mond, a másik mindig hazudik. Az 
egyik út egy szakadékba vezet, a másik egy városba. Az utazó az elágazáshoz ér. Csak az egyik 
testvér van otthon; nem tudni, melyik. Hogyan tudhatja meg egy kérdésből (illetve az arra adott 
válaszból) az utazó, hogy melyik a út vezet a városba? 
 
             Megoldás 
 
8. Egy papíron az alábbi száz állítás olvasható: 
 
1. Ezen a papíron pontosan egy állítás hamis.  
2. Ezen a papíron pontosan két állítás hamis. 
. 
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. 
 
100. Ezen a papíron pontosan száz állítás hamis.  
Mely állítások igazak a papíron?       Megoldás 
 
 
       
9. Két kalapunk van, az egyikben két piros és két fehér golyó; a másikban egy fehér és négy piros 
golyó. Kiválasztunk egy kalapot, majd kihúzunk abból három golyót. 
a) Szemléltesse az összes logikai lehetőséget! 
b) Hány eset van? 
c) Hány olyan eset van, amelyben három piros golyót húzunk? 
d) Hány olyan eset van, amelyben két pirosat és egy fehéret húzunk?  
e) Hány olyan eset van, amelyben három fehéret húzunk?  
f) Melyik eset maradt ki? Abból hány van? 
 
             Megoldás 
 
 
 

Lovagok és lókötők 
 

Rejtvények hosszú sora szól egy szigetről, amelynek bizonyos lakói, a „lovagok", mindig igazat 
mondanak, míg a többiek, a „lókötők", mindig hazudnak. Feltesszük, hogy a sziget minden lakója 
vagy lovag, vagy lókötő.  
 
1. Három lakos - A, B és C - együtt álldogál egy kertben. Egy arra járó turista megkérdezi A-t: „Ön 
lovag vagy lókötő?" A morog valamit, amit a turista nem ért, ezért megkérdezi B-t: „Mit mondott A?" 
B válasza: „A azt mondta, hogy ő lókötő". Ekkor közbeszól C, a harmadik ember: „Ne higgyen B-
nek, hazudik!" 
A kérdés az, hogy miféle B, ill. C? 
 
             Megoldás 
 
2. Amikor először találkoztam az előbbi feladattal, rögtön feltűnt, hogy C-nek semmiféle lényeges 
szerepe nincs, ő csak afféle töltelék. Ugyanis ahogy B megszólal, rögtön tudjuk - C nyilatkozata 
nélkül is -, hogy hazudik (1. a megoldást). A feladat következő változata ezt a vonást szünteti meg. 
Tegyük fel, hogy az idegen ahelyett, hogy azt kérdezné A-tól, hogy miféle, ezt kérdezi tőle: „Hány 
lovag van önök között?" Ő ismét érthetetlenül válaszol. Ekkor az idegen megkérdezi B-t: „Mit 
mondott A?" B válasza: „Azt mondta, hogy egy lovag van köztünk". Ekkor szól közbe C: „Ne 
higgyen B-nek, hazudik!" 
Most miféle B, ill. C? 
             Megoldás 
 
3. Ennek a feladatnak csak két szereplője van, A és B. Mindkettőjük - egymástól függetlenül - vagy 
lovag, vagy lókötő. A a következőt állítja: „Legalább egyikünk lókötő'. 
Miféle A, ill. B? 
 
             Megoldás 
4. Tegyük fel, hogy A ezt mondja: „Lókötő vagyok, vagy B lovag". Miféle A, ill. B? 
 
             Megoldás 
 
 
5. Tegyük fel, hogy A ezt mondja: „Lókötő vagyok, vagy kettő meg kettő az öt". Mire következtetne 
ebből? 
 
             Megoldás 

http://fizika.mechatronika.hu/matek/matlogweb/gogyisfmo/gf8.pdf
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6. Megint három szereplőnk van, A, B és C, mindegyikük - egymástól függetlenül - vagy lovag, vagy 
lókötő. A és B a következőket állítja: A: Mindnyájan lókötők vagyunk. 
B: Pontosan egy lovag van köztünk. 
Miféle A, B és C? 
 
             Megoldás 
 
 

Ládikák 
 
1. Egy legény Börtönbe került Óperenciában. A császár kegyelemben részesíti, ha elsőre megtalálja 
a cella kulcsát a 3 láda egyikében. A ládákon a következő feliratok vannak: 
 
 

 
 
Melyik ládát válassza, ha csak az egyik láda felirata hamis?  
 
             Megoldás 
 
 
2. Shakespeare Velencei kalmárjában Portiának volt három ládikája -egy arany, egy ezüst és egy 
ólom -, amelyek egyikében Portia képe rejtőzött Kérőjének választania kellett egyet a ládikák közül, 
és ha elég szerencsés (vagy elég bölcs) volt ahhoz, hogy a képet tartalmazó ládikát válassza, akkor 
igényt tarthatott Portia kezére. A ládikákon lévő egy-egy felirat segítette a kérőt a bölcs 
választásban. Tegyük fel, hogy Portia csupán intelligenciája és nem egyéb erényei alapján szerette 
volna kiválasztani leendő férjét! A következő feliratikkal látta el ládikáit: 
 

 
 
Portia annyit mondott kérőjének, hogy a három állítás közül legfeljebb egy igaz. Melyik ládikát 
válassza a kérő? 
 
             Megoldás 
3. Portia kérője jól választott, így hát összeházasodtak, és egészen boldogan éltek - legalábbis egy 
ideig. Az idő múltával azonban Portiábana következő gondolata támadt: „Bár a férjem mutatott némi 
intelligenciát, amikor a jó ládikát választotta, a feladat nem volt elég nehéz. Nehezebb feladatot is 
adhattam volna, és akkor most igazán okos férjem lehetne". Így hát azonnal elvált, és elhatározta, 
hogy szert tesz egy okosabb férjre. 
Ezúttal a következő feliratokkal látta el a ládikákat: 
 
 

Arany   Ezüst     Ólom 
  
  A kép nem az ezüst   A kép nem ebben        A kép ebben a 
  ládában van.   a ládában van.   ládában van. 

 
 



 

 

 
Portia annyit mondott kérőjének, hogy a három állítás közül legalább egy igaz és legalább egy 
hamis. Melyik ládikában van a kép? 
 
             Megoldás 
 
 

Craig felügyelő feljegyzéseiből! 
 
Leslie Craig, a Scotland Yard felügyelője készségesen hozzájárult néhány esetének közzétételéhez 
azok kedvéért, akiket érdekel, hogy miként alkalmazható a logika a bűnügyek megoldásában. 
 
1. Egy egyszerű esettel kezdjük. Hatalmas mennyiségű árut loptak el egy áruházból. A tettes (vagy 
tettesek) autóval szállította (vagy szállították) el a zsákmányt. Három jól ismert bűnözőt vittek be a 
Scotland Yardra kihallgatni, A-t, B-t és C-t. A következők derültek ki: 
1. A-n, B-n és C-n kívül senki nem vehetett részt a rablásban 
2. C sosem dolgozik A (és esetleg más tettestársak) nélkül 
3. B nem tud autót vezetni. 
A bűnös vagy ártatlan? 
             Megoldás 
 
 
2. Egy másik egyszerű eset, megint rablás. A-t, B-t és C-t kihallgatták, és a következők derültek ki: 
1. A-n, B-n és C-n kívül senki más nem vehetett részt a rablásban. 
2. A sosem dolgozik legalább egy bűntárs nélkül. 
3. C ártatlan. 
B ártatlan, vagy bűnös? 
             Megoldás 
 
 

A VADÁSZAT 
 
- Egy király nagyon szeretett vadászni és egyszer huszonnégy lovagjával elindult egy vadászatra. 
Néhány napot az erdőben töltöttek a király egyik vadászlakában. A király a középső szobában aludt, 
míg a huszonnégy lovagnak őrködnie kellett, úgy, hogy a lak minden oldalán kilencen legyenek.  
 
 
A következő módon voltak a szobákban elhelyezve. 
 
 

3 3 3 

3 király 3 

3 3 3 

 
- A lovagok megkérdezték, hogy összegyűlhetnek-e estéként egy-egy szobában játékokra, 
bajvívásokra. A királynak ez ellen semmi kifogása nem volt, azzal a feltétellel, hogy mindig lesz 
kilenc- kilenc lovag a király oldalain. 
Az első éjszaka a király, mielőtt lefeküdt, körbesétált a lak körül, hogy meggyőződjön róla, hogy 
teljesítik a parancsát és hogy egy lovag sem ment el a közeli faluba. Valóban minden oldalon kilenc 
lovagot talált, így nyugodtan feküdt le. A lovagok azonban megtréfálták egy kicsit. Valójában négy 
közülük elosont a faluba. Az ottmaradók mégis kieszelték, hogy okos átszervezéssel hogy lehet 
fenntartani a lak minden oldalán a kilences létszámot. 
Hogy csinálták? 
 
             Megoldás 
 
 

A vadászat második éjszakája 



 

 

 
A második éjjelen, ahelyett, hogy néhányan bementek volna a faluba, négy falubeli barátjuk jött a 
vadászlakba, és lovagoknak álcázták magukat. Ez ellenkezett a szabályokkal, de amikor a király 
körbenézett, úgy találta, minden rendben, hiszen a kunyhó minden oldalán csak kilencen voltak. 
Hogy csinálták? 
 
             Megoldás 
 
 
 


