
NOWOŚCI

          Nowym zwyczajem postanowiliśmy w tym roku zamieścić

w materiałach podsumowujących  Noc Naukowców Politechniki

Śląskiej 2015 zagadki prezentowane na jednym z wielu stanowisk

–  przygotowane i podane naszym gościom przez członków koła

„Trysektor”:  Kamila  Książka  i  Bartosza  Grabowskiego.

W zamieszczonych materiałach znajduje się również kopia „Listy

zwycięzców” zaproponowanych zagadek. 

        Na uwagę zasługują też rozbudzone emocje intelektualne,

które  udzieliły  się  odwiedzającym  nas  gościom.  Otóż  30.

października  b.r.  opiekun  koła,  dr  hab.  Roman  Wituła,  odebrał

telefon, w którym zatroskany tata (pan Wilczek) jednej z młodych

uczestniczek Nocy Naukowców poinformował go o znalezionym

przez  córkę,  jeszcze  jednym z  możliwych rozwiązań  podanego

poniżej  pierwszego  zadania  „zapałczanego”.  Czyż  nie  jest

to  fascynujące?                              



ZAGADKI LOGICZNE

1. Zdarzyło się to w Brunszwiku (Niemcy) około 1785 roku. W miejscowej szkole 
podstawowej nauczyciel dał swoim uczniom zadanie, aby ich czymś zająć i samemu mieć 
chwilę spokoju. Dzieci miały zsumować liczby od 1 do 100. Minęła zaledwie 1 minuta, 
a na pulpicie nauczyciela pojawiła się tabliczka z wynikiem przyniesionym przez chłopca, 
który w miejscowym dialekcie zameldował: „Niech se kiknie!” Zaskoczony nauczyciel 
sprawdził pracę i rzeczywiście wynik okazał się poprawny – na tabliczce była liczba 5050. 
Jak chłopiec tak szybko wpadł na ten wynik?

            (Tym rachmistrzem był przyszły słynny matematyk Carl Friedrich Gauss).
2. Ktoś pyta, czy nowa książka autora bestsellerów jest bardzo gruba i otrzymuje taką 

odpowiedź: „Tekst zaczyna się na 7 stronie. Jeżeli cyfrę tę odjąć od numeru ostatniej strony 
książki i następnie dodać numer strony, od której zaczyna się druga połowa książki, 
to otrzyma się liczbę 555.” Ile stron liczy książka?

3. Zapytano starego chłopa, ile też może mieć dzieci i wnuków razem. „Cóż” - rzecze z 
namysłem – „nigdy nie umiałem dobrze liczyć i nie znam też dokładnie ich liczby, ale 
wszystkich razem musi być co najmniej 50 i najwyżej 80. Jedno wiem jednak z pewnością. 
Każde z moich dzieci ma tak dużo dzieci, ile ma rodzeństwa. Może wy to policzycie.” Jest 
to oczywiście możliwe. Ile dzieci i ile wnuków ma chłop?

4. Narysuj jednym pociągnięciem ołówka.

5.  Spróbuj odgadnąć, co będzie w kolejnym prostokącie.

?

?

?



ZAGADKI „ZAPAŁCZANE”

1. Przesunąć jedną zapałkę tak, aby otrzymać wynik: jeden.

2. Przesunąć jedną zapałkę, aby otrzymać prawidłowy wynik:

3. Ile trzeba dodać minimalnie zapałek, aby powstało 9 kwadratów?

4. Zabrać dwie zapałki, żeby pozostały cztery kwadraty:

5. Przesunąć dwie zapałki, żeby koło znalazło się na zewnątrz kieliszka, nieotoczone żadną zapałką 
tak, by kieliszek zachował swój kształt (może być obrócony lub pochylony):



6. Poprzez jeden ruch/przesunięcie ustawić figurę tak, by pionowo lub poziomo powstały rzędy 
czarnych i białych kół.

7. Ułożyć czworościan z rozsypanki (puzzle).

UWAGA!
Na liście zwycięzców:
zagadka 1. to ustawienie rzędów pól w kolorach białym i czarnym, 
zagadka 2. to dowolna zagadka logiczna, 
zagadka 3. to przesunięcia koła poza kieliszek lub ustawienie czterech kwadratów, 
zagadka 4. to ułożenie czworościanu, 
zagadka 5. to rozwiązanie sumy 2+3=4  z zapałkami bądź ustalenie minimalnej ilości zapałek do 
ułożenia dziewięciu kwadratów,
zagadka 6. to ułożenie jedynki z ułamka: 1/7.




