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„…Nie można oczywiście całej matematyki sprowadzać do zagadek, ale stanowią
one bardzo ważną jej część. Wielu ludzi swoją przygodę z matematyką rozpoczęło
właśnie od zadań tego typu…”

Zdzisław Pogoda, fragment recenzji książki  „Ostatnie  rozrywki” Martina Gardnera

„…Do wycieczek po [...] krainie łamigłówek i rekreacji matematycznych nie muszę
szczególnie zachęcać. Szlaki są tłumnie uczęszczane od wielu lat z prostego
powodu - pokonywanie przeszkód i zdobywanie szczytów może być przyjemne [...]
także wówczas, gdy osiąga się to napinając, rozciągając i wyginając intelekt.
Dodatkowym bodźcem jest świadomość, że takie ćwiczenia są tak samo pożyteczne
dla umysłu, jak trening fizyczny dla mięśni…”

Marek Penszko, przedmowa do książki "Łamigłówki. Podróże w krainę matematyki 
rekreacyjnej"



KRYPTARYTMY,
KILKA DEFINICJI I TROCHĘ 
HISTORII…



KRYPTARYTM (gr. kryptós = ukryty; arythmos = liczba)
zadanie szaradziarskie w postaci działania arytmetycznego,
w którym cyfry zastąpiono literami. Zadaniem rozwiązującego
jest odtworzenia owego działania.
Takim samym literom powinny odpowiadać takie same cyfry,
a różnym literom – różne cyfry. Żadna z liczb wielocyfrowych
nie może zaczynać się zerem. Po zastąpieniu liter cyframi
powinno otrzymać się poprawne działanie.
Najlepiej, gdy zadanie ma dokładnie jedno rozwiązanie.
Rolę liter mogą spełniać również inne symbole: figury
szachowe, symbole kolorów karcianych itp.
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⨉ S O

--------------
E M O O

+  M E  S  S
-----------------
M  I  M E O

http://cryptarithms.awardspace.us/index.html

„Rozrywka. Nie Tylko Sudoku”
11/2010. Autor: Andrzej Bartz 



Łamigłówki podobne do kryptarytmów znane były już w
starożytnych Chinach (jako „arytmetyka liter” lub
„arytmetyka słów”) i średniowiecznych Indiach (zadania
polegające na odtwarzaniu działań, w których wszystkie
cyfry lub większość z nich zastąpiono gwiazdkami lub
iksami).



W czasach nowożytnych pierwsze kryptarytmy zamieścił w 1924
roku w Strand Magazine (miesięcznik beletrystyczny, który 

ukazywał się w Wielkiej Brytanii  w latach 1890-1950.  
W Strand Magazine publikowali swe powieści i opowiadania m.in. 
Arthur  Conan Doyle, Agatha Christie, Graham Greene, Rudyard 
Kipling, Georges Simenon, Lewis Carrol, Edgar Wallace. 
Najpopularniejszymi postaciami ze stron Strand Magazine zostali 
niewątpliwie detektyw Sherlock Holmes i jego przyjaciel Dr Watson)

HENRY ERNEST DUDENEY.

Określił te zadania mianem „arytmetyki werbalnej” (słownej) 
(„verbal arithmetic”)



Dudeney i jego amerykański kolega po fachu 
SAM LOYD korespondowali przez pewien czas 
i wymieniali zadania,  lecz poróżnili się i zaczęli 
oskarżać o podkradanie sobie zadań.

W roku 1931 w wydawanym w Belgii 
francuskojęzycznym miesięczniku Sphinx (poświęconym w całości 
matematyce rekreacyjnej) MAURICE VATRIQUANT wprowadził 
po raz pierwszy termin „crypt-arithmetic” 

(stąd nazwy „kryptarytm” i „kryptarytmetyka”)



Opublikował wtedy niepozornie wyglądające 
zadanie poprzedzając je opisem:

„Kryptografowie, szyfrując teksty, zastępują litery 
cyframi. My postąpiliśmy na odwrót: cyfry w 
działaniu zastąpiliśmy literami, a zadaniem 
czytelników jest rozszyfrować działanie, tzn. 
ustalić, jakie cyfry ukrywają się 
pod poszczególnymi literami”

Rozwiązanie: A=1, B=2, 
C=5, D=3, E=7, F=8, 
G=6, H=4. 
Mamy więc: 125 × 37 = 
4625.



ALFAMETYK – kryptarytm, w którym cyfry zaszyfrowane są 
literami tworzącymi wyrazy powiązane znaczeniowo bądź też 
słowa składające się w sensowne frazy lub zdania. 

Termin ten („alphametic”) wprowadził w 1955 roku 
w kanadyjskim czasopiśmie Globe And Mail J.A.H. HUNTER. 



Za najstarszy alfametyk uznawany jest (najpopularniejszy 
i najczęściej cytowany kryptarytm na świecie)

(ang. „przyślij więcej pieniędzy”) autorstwa H.E.Dudeney’a, który 
ukazał się w dziale łamigłówkowym brytyjskiego miesięcznika 
Strand Magazine w roku 1924.



Katarzyna Lipszyc, Kryptarytmy. 
Arytmetyka słów. 

Wydawnictwo Nowik, Opole 2013 



Katarzyna Lipszyc, chemiczka, 
w latach 1965-1983 pracowniczka 
naukowa w Instytucie Chemii 
Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. 
Tłumaczka z języka angielskiego 
książek naukowych 
i popularnonaukowych z dziedziny 
fizyki i matematyki. Zmarła w 2017 r.



Czasem podawane są dodatkowe warunki,
ułatwiające rozwiązanie (lub gwarantujące 
jego jedyność).

Przykład

Pod literami na ciemnym tle ukrywają się cyfry 
nieparzyste. 

Wiedza i życie, sierpień 2000, Marek Penszko, Puzeland, Rozwiązanie:

9067+213+4686+59643
+643+4391=78643.



JAK ROZWIĄZYWAĆ 
KRYPTARYTMY?



Przykład łatwego kryptarytmu z dodawaniem        

L O K
+O K O
____________________________________________

L A L A



LOK
+ OKO
___________________________

LALA

Pod literą L ukrywa się oczywiście 1, bo jeśli dodajemy 
dwie liczby trzycyfrowe, to cyfra tysięcy ich sumy nie 
przekroczy 1. 
Przechodząc do rzędu setek, widzimy, że A musi być 
równe 0 (bo 1 jest już "zajęte" przez L). 
Wobec tego (i wobec tego, że z rzędu dziesiątek dojdzie 
jeden) O = 8. 
Zatem (rząd jedności) K + 8 = 10, skąd K = 2. 

Ostatecznie rozwiązaniem jest: 

182 + 828 = 1010.



M A  M A
+   T A  T  A
_________________________________________

M M M M Y

Przykład łatwego kryptarytmu z dodawaniem  z odczytu 
Tomasza Szymczyka       



Pod literą M ukrywa się oczywiście 1, bo jeśli 
dodajemy dwie liczby czterocyfrowe, to cyfra 
dziesiątek tysięcy ich sumy nie przekroczy 1. 
Przechodząc do rzędu tysięcy, widzimy, że T musi 
być równe 9 oraz, że musi być „przeniesienie” z 
rzędu setek (i oczywiście również z rzędu 
jedności). Stąd A musi być co najmniej 5. 
Ale ponieważ  M = 1, to A = 5. Stąd natychmiast 
otrzymujemy też Y = 0.

Ostatecznie rozwiązaniem jest: 

1515 + 9595 = 11110.

M  A  M A
+   T  A  T  A
__________________________________

M M M M Y



Przykład łatwego kryptarytmu z mnożeniem        

U LI
x U
____________________________________________

L I S



U musi być oczywiście równe 2, gdyż dla każdej wartości 
większej od 2 wynik mnożenia będzie już liczbą 
czterocyfrową. 
Wobec tego L = 4  lub L = 5. Gdyby było L = 5, to 
musielibyśmy otrzymać „przeniesienie” z iloczynu UxI 
(czyli U>4) o ostatniej cyfrze I, co jest niemożliwe.
Ostatecznie L = 4. 
Aby reszta się zgadzała, musi być I = 9, S = 8. 

Ostatecznie rozwiązaniem jest 

249 x 2 = 498

U L I
x U
_______________

L I S



Przykład kryptarytmu z potęgowaniem       

IAM = DALI

=
Michał Szurek,  JRM 21(2) 1989



IAM = DALI Łatwo zauważyć, że pod literą I może się ukrywać jedynie 
cyfra 2. 
Oczywiste jest bowiem, że nie może to być cyfra 1, zaś 3 
podniesione do najmniejszej  możliwej dwucyfrowej 
potęgi  - czyli do 10 – jest równe 59049, jest więc liczbą 
pięciocyfrową!
Wystarczy więc teraz znaleźć taki wykładnik potęgi 
o podstawie 2, aby otrzymać w wyniku potęgowania 
liczbę o cyfrze jedności 2.
Warunek ten spełnia 13, mamy więc

213 = 8192



Przykład trudniejszego kryptarytmu z dodawaniem

W Y S Z Ł O

+  S Z Y D Ł O
____________________________________________________________________________

Z W O R K A



W Y  S Z Ł O
+  S  Z  Y D Ł O
___________________________________________________________

Z W O R K A

Zauważmy, że z sytuacji w rzędach dziesiątek 
tysięcy i setek tysięcy wynika, że (1)  Z=W+S+1 
(bo Z>W).
Mamy też  (2) W+10=Z+Y (lub (3) W+10=Z+Y+1 
wtedy, gdyby S+Y>10)
Wstawiając (1) do (2) otrzymujemy, że S+Y=9 
(rząd tysięcy). 
Wstawiając z kolei (1) do (3) otrzymujemy, że 
S+Y=8, co daje sprzeczność z S+Y>10. 
Skoro S+Y=9, to O=9 lub O=0.
Jednak z sytuacji w rzędzie jedności wynika, że O 
nie może być zerem, więc O=9 i stąd A=8.



W Y  S Z Ł O

+  S  Z  Y D Ł O
___________________________________________________________

Z W O R K A

Zauważamy dalej, że R=Z+D (lub R=Z+D+1 wtedy, 
gdy Ł>K), więc Z=4 albo Z=5 albo Z=6
Z (1) wynika teraz W=1 i S=2 albo S=3 albo S=4.
Skoro W=1, to zerem może być jedynie D
Wystarczy teraz sprawdzić trzy warianty:
Z=4, S=2, Y=7 i R=5 – więc Ł=6 i K=3 czyli 
prawidłowo,
Z=5, S=3, Y=6 i R=6 czyli sprzeczność,
Z=6, S=4, Y=5 i R=7 – dla Ł i K zostają cyfry 2 i 3, 
więc też mamy sprzeczność.
Ostatecznie rozwiązaniem jest

172469 + 247069 = 419538



PRZYKŁADY DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA

A A D D A A M               A L A               O L A
+A A + E E + A A M            +   M A          +  T O M 

________________                         _________________                  ______________________                ______________________         _______________________       

B B C               D D F             B A C H           K O T Y           K O R T

(nie wszystkie mają jednoznaczne rozwiązania) 



(Pod literami na niebieskim tle 
ukrywają się cyfry nieparzyste)

W
M A J U

J A K
+        W

___________________________________

R A J U

(W rozwiązaniu 
brak cyfr 3, 4 i 5)



ARYTMETYKA SZKIELETOWA



ARYTMETYKA SZKIELETOWA (ang. „skeleton arithmetic”, 
„skeletons”, „arithmetical restorations” )- dział matematyki 
rekreacyjnej, obejmujący zadania, które polegają na odtwarzaniu 
pełnego zapisu działania arytmetycznego na podstawie jego 
„szczątków”. Nazwa kojarzy się ze stosowaną m. in. w archeologii  
i kryminalistyce rekonstrukcją antropologiczną wyglądu twarzy 
na podstawie zachowanej czaszki. 

W działaniu arytmetycznym, którym zwykle jest mnożenie lub 
dzielenie (głównie ze względu na iloczyny cząstkowe), szkielet 
tworzą miejsca na cyfry, czyli puste kratki. 



głównie ze względu na iloczyny cząstkowe

Nazwy takich łamigłówek bywają różne. W języku angielskim 
obok szkieletowego mnożenia lub dzielenia zadania często 
występują jako kryptarytm. 
W Polsce i w wielu innych krajach zaliczane bywają do tzw. 
rebusów matematycznych lub liczbowych. Przed laty często 
gościły na łamach czasopism szaradziarskich jako „zamazane” 
lub „zaplamione działania”. 
Pod nazwą, której geneza jest podobna - „molowe rachunki ”-
znane są w Chinach i Japonii, gdzie były popularne już w XVIII 
wieku. Nietrudno zgadnąć, skąd określenie molowe: działanie 
zapisano na papierze, a papier powygryzały mole.



Dwa zadania (z dzieleniem) należące do arytmetyki szkieletowej uchodzą 
za klasyczne i wzorcowe, przede wszystkim ze względu na minimalną 
liczbę ujawnionych cyfr oraz oczywiście jedno rozwiązanie.

Pierwsze to samotna siódemka
(autorstwa H.E.Dudeney’a)  
opublikowana w roku 1922 
na łamach Strand  Magazine.  
Drugie - samotna ósemka
(autorstwa C.W.Trigga)
z American Mathematical  
Monthly z roku 1954. 

Rozwiązania:      12128316 : 124 = 97809,                    10020316 : 124 = 80809,               



Rozwiązanie:   2539 x 372 = 944508 

Rozwiązanie:     35/7 + 204/68 = 9 – 1



CIEKAWE ZADANIE SZKIELETOWE



W miejsce pytajników należy wstawić liczby naturalne tak, by równość 
była prawdziwa.

Pytanie 1. Czy liczby ukrywające się pod pytajnikami mogą być takie 
same?

Pytanie 2. Ile rozwiązań ma to zadanie?



Ad 1. Wstawiając w miejsce pytajnika niewiadomą  𝑥

𝟗

𝒙
−

𝒙

𝟐𝟏
=
𝟏𝟕

𝟒𝟐

i odpowiednio przekształcając otrzymujemy równanie

𝟐𝒙𝟐 + 𝟏𝟕𝒙 − 𝟑𝟕𝟖 = 𝟎,

które nie ma rozwiązań naturalnych.



Ad 2. Wstawiając w miejsce jednego pytajnika niewiadomą 𝑥, zaś 
w miejsce drugiego – niewiadomą 𝑦

𝟗

𝒙
−

𝒚

𝟐𝟏
=
𝟏𝟕

𝟒𝟐

i odpowiednio przekształcając otrzymujemy równanie z dwiema 
niewiadomymi

𝟐𝒙𝒚 + 𝟏𝟕𝒙 − 𝟑𝟕𝟖 = 𝟎,

które można zapisać w postaci

𝒙 𝟐𝒚 + 𝟏𝟕 = 𝟑𝟕𝟖.



𝒙 𝟐𝒚 + 𝟏𝟕 = 𝟑𝟕𝟖.

Liczbę 378 da się – po rozłożeniu na czynniki – zapisać w postaci 

378 = 33 ∙ 2 ∙ 7.

Liczba 𝟐𝒚 + 𝟏𝟕 jest nieparzysta, oraz większa od 17, stąd łatwo 
wywnioskować, że 𝒙 musi być liczbą parzystą i może przyjmować jedynie  
wartości ze zbioru 2, 6, 14, 18 .

Rozważając te cztery przypadki, otrzymujemy wszystkie rozwiązania.



Przypadek I. Jeśli 𝑥 = 2, to 2𝑦 + 17 = 189, czyli 𝑦 = 86 i mamy

𝟗

𝟐
−
𝟖𝟔

𝟐𝟏
=
𝟏𝟕

𝟒𝟐

Przypadek II. Jeśli 𝑥 = 6, to 2𝑦 + 17 = 63, czyli 𝑦 = 23 i mamy

𝟗

𝟔
−
𝟐𝟑

𝟐𝟏
=
𝟏𝟕

𝟒𝟐



Przypadek III. Jeśli 𝑥 = 14, to 2𝑦 + 17 = 27, czyli 𝑦 = 5 i mamy

𝟗

𝟏𝟒
−

𝟓

𝟐𝟏
=
𝟏𝟕

𝟒𝟐

Przypadek IV. Jeśli 𝑥 = 18, to 2𝑦 + 17 = 21, czyli 𝑦 = 2 i mamy

𝟗

𝟏𝟖
−

𝟐

𝟐𝟏
=
𝟏𝟕

𝟒𝟐



OD ŁAMIGŁÓWEK DO NOBLA…



Znanym zadaniem szkieletowym jest też tzw. kryptarytm Feynmana
(nazwy „kryptarytm” dla zadań szkieletowych używał w swoich książkach 
i artykułach między innymi Martin Gardner, zmarły 22 maja 2010 roku 
amerykański dziennikarz i popularyzator nauki, specjalizujący się 
w matematyce rekreacyjnej).

Richard Phillips Feynman, wybitny amerykański fizyk, noblista (1965), 
w czasach studenckich pasjonował się łamigłówkami. 
W 1939 r. w jednym z listów zamieścił zadanie 
przeznaczone dla ojca. 
Był to przykład wówczas bardzo trudny 
i pracochłonny (nie było kalkulatorów),
a i dziś mogący sprawić sporo kłopotu. 





Łatwo się domyślić, o co chodzi. Większość cyfr w zapisie dzielenia 
zastąpiono kreskami, a pozostałe literami A. Wszystkie litery A 
skrywają taką samą cyfrę, która nigdzie nie jest zastąpiona kreską. 

Feynman przyczynił się do 
rozpowszechnienia tej łamigłówki, 
ale nie jest ona jego dziełem. 
Została opublikowana w 1936 roku na 
łamach American Mathematical Monthly.

Jak rozwiązać kryptarytm Feynmana…?



Zauważmy najpierw, że A – A = 0 oraz, że pierwsza cyfra w drugiej 
odjemnej jest równa 1. Podstawmy dalej w miejsce niektórych kresek 
niewiadome i zbadajmy odpowiednie iloczyny 

a A b
⨉ c
____________________

e f  A A

a A b
⨉ d
____________________

g h A

Po analizie tych iloczynów dochodzimy do 
wniosku, że b = 4, c = 7, d = 2. Stąd już 
łatwo dostajemy, że A = 8 oraz h = 6.



Mamy więc na razie 
następującą sytuację:

Z analizy kolejnego iloczynu 

a 8 4
⨉ 8
____________________

_  8 7 2

otrzymujemy, że a = 4 oraz pierwszą 
cyfrą wyniku jest 3.
Mamy więc również od razu, że e = 3, 
f = 3,  g = 9. 



Sytuacja wygląda więc 
następująco:

Cyfra setek w ostatnim mnożeniu 
cząstkowym może być równa tylko 2 
lub 3, stąd  ostatnią cyfrą ilorazu musi 
być 9, bo jedynie 9 ⨉ 484 = 4356 
spełnia ten warunek.



Ostatecznie otrzymujemy więc: 



PRZYKŁADY DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA

X  X X

∙ X  X
________________________________

X  X X X
X  X X X

_____________________________________________

X  X X X X

(Wszystkie cyfry ukryte
w mnożeniu są liczbami 
pierwszymi, czyli należą do 
zbioru 2, 3, 5, 7 ) 



NAUCZANIE ŁAMIGŁÓWKOWE, 
CO TO TAKIEGO…?



Autorzy:
Zbigniew Michalewicz, Matthew Michalewicz

Tytuł oryginału: 
Puzzle-based Learning: introduction to 
critical thinking, mathematics, and problem 
solving

Wydawca: 
Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej 
Szkoły Technik Komputerowych, 2010



„…Większość z nas nigdy nie uczy się tego, jak myśleć o rozwiązywaniu 
problemów. Przez całą swoją edukację koncentrujemy się na 
konkretnych pytaniach umieszczanych na końcu podręcznika i nie 
myśląc zbyt wiele, stosujemy materiał z każdego rozdziału do 
rozwiązania kilku zadań sprawdzających. 

Nie jest niczym zaskakującym, że przy takim podejściu do 
„rozwiązywania problemów” jesteśmy słabo przygotowani do 
formułowania i rozwiązywania problemów rzeczywistych. 
Kiedy w końcu wchodzimy w prawdziwe życie, odkrywamy nagle, że 
do realnych trudności nie dostarcza się instrukcji ani podręczników…”



„…Prezentowane w tej książce podejście zwane nauczaniem 
łamigłówkowym wypełnia tę lukę ucząc nas, jak opisywać 
i rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Autorzy analizują wiele 
świetnych zagadek, wskazują jak – w sposób strukturalny 
i usystematyzowany – rozwiązywać coś, co ze swej natury strukturalne 
i usystematyzowane nie jest. Dzięki temu prowadzą nas ścieżką wiodącą 
do nabywania umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów, 
zwiększając jednocześnie – tak potrzebną w dzisiejszym świecie –
matematyczną świadomość. Nauczanie łamigłówkowe opiera się na 
wcześniejszych ideach Gregory’ego Pólyi i Martina Gardnera (oraz wielu 
innych) i wprowadza elementy matematyki, nauki i krytycznego 
myślenia…”

(z opisu publikacji)



„…Google jest firmą znaną ze swej miłości do zagadek. Rozwiązujemy 
zagadki dla relaksu, zadajemy je podczas rozmów kwalifikacyjnych, 
a nawet organizujemy konkursy w rozwiązywaniu zagadek. […]

Autorzy […] nie tylko przedstawiają strategie rozwiązywania problemów, 
zasady leżące u podstaw rozwiązania zagadek oraz dowodzą siły 
nauczania przez zagadki, ale też pokazują, że uczenie się rozwiązywania 
problemów może być świetną zabawą!...”

Alan Noble, Energineering Director, 
Google, Sydney, Australia
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Autorzy piszą w przedmowie, że „…w tej książce skoncentrujemy się 
na edukacyjnych zagadkach rozwijających umiejętność 
rozwiązywania problemów i twórcze myślenie…”. 

Zauważają też, że takie edukacyjne zagadki powinny spełniać większość 
z następujących kryteriów:

1) OGÓLNOŚĆ (powinny wyjaśniać pewne uniwersalne zasady 
matematyczne przydatne w rozwiązywaniu problemów)

2) PROSTOTA (powinny się dać łatwo sformułować i zapamiętać)
3) CZYNNIK EUREKA (powinny irytować osobę rozwiązującą, powinny 

mieć rozwiązania elementarne, ale nieoczywiste)
4) CZYNNIK ROZRYWKI (powinny bawić, gdyż w przeciwnym wypadku 

łatwo jest stracić zainteresowanie nimi)



PRZYKŁAD PROBLEMU 
OPISYWANEGO 
W KSIĄŻCE „NAUCZANIE 
ŁAMIGŁÓWKOWE”



Pan Biały i jego żona zaprosili  cztery inne pary na przyjęcie. Kiedy ktoś 
przybywał, niektóre osoby będące w pokoju witały się z nim uściskiem 
dłoni. Oczywiście nikt nie witał się sam ze sobą, nikt nie witał się ze 
współmałżonkiem oraz nikt nie witał się dwa razy z tą samą osobą. 
Na koniec pan Biały zapytał wszystkich, ile razy podawali rękę na powitanie 
i od każdego otrzymał inną odpowiedź.

Ile razy podawała rękę na powitanie Pani Biała?  



Zadanie pochodzi z rozdziału 5. OGRANICZENIA: ILE LAT MAJĄ MOJE 
DZIECI?

Autorzy piszą: „…Celem tego rozdziału jest przedstawienie metody 
rozwiązywania problemów spełniania ograniczeń. […] Powinniśmy 
zrozumieć problem, nie polegać na intuicji i zbudować model. […] 
Pamiętajmy, że w problemach spełniania ograniczeń celem jest 
znalezienie rozwiązania spełniającego wszystkie ograniczenia. Kiedy 
model jest gotowy, możemy w jego obrębie przeprowadzić rozumowanie, 
aby dojść do rozwiązania…”



Problem nie jest trudny do zrozumienia, intuicja niewiele może nam tutaj 
pomóc, spróbujmy zbudować model. 

Każdą osobę przedstawmy za pomocą kółka, a każdy uścisk dłoni w postaci 
linii łączącej odpowiednie kółka. Pan Biały – to szare kółko, któreś z 
pozostałych (nie wiemy na razie, które) oznacza jego żonę – Panią Białą. 



Aby dokończyć budowanie modelu musimy się zastanowić, jakie mamy 
informacje (ograniczenia). Wiemy, że:

1) Pan Biały zapytał każdą z obecnych w pokoju osób, ile razy podawała 
rękę na powitanie

2) Wszystkie odpowiedzi były różne.

Jest oczywiste, że minimalna liczba uścisków dłoni wykonanych przez 
jedną osobę wynosi 0, zaś maksymalna – 8, bo w pokoju jest 10 osób, 
a nikt nie wita się z samym sobą ani ze współmałżonkiem. 

Pan Biały musiał więc otrzymać odpowiedzi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ta obserwacja pozwala nam „zaktualizować” model.



Łatwo się domyślić, że liczba przy kółku reprezentującym daną osobę 
oznacza liczbę uścisków dłoni przez nią wykonanych.



Możemy teraz zacząć rysowanie uścisków dłoni (czyli linii łączących 
odpowiednie kółka).

Osoba 8 wykonała 8 uścisków dłoni, czyli ze wszystkimi poza sobą  
i swoim współmałżonkiem. Możemy więc narysować wszystkie uściski 
dłoni osoby 8. 

Czy widać już, kto jest 
współmałżonkiem osoby 8?



Łatwo zauważyć, że współmałżonkiem 
osoby 8 jest osoba 0.



Zajmijmy się teraz osobą, która wykonała 7 uścisków dłoni, czyli 
przywitała się ze wszystkimi poza sobą, swoim współmałżonkiem
i współmałżonkiem osoby 8. Nanosimy więc na model uściski dłoni 
osoby 7. 



Łatwo dochodzimy do wniosku, że 
współmałżonkiem osoby 7 jest osoba 1.



Takie samo rozumowanie powtarzamy w odniesieniu do osób 6 i 5 
i nanosimy na model linie odpowiadające wymienionym przez nie 
uściskom dłoni.



Możemy łatwo wywnioskować, że 
współmałżonkiem osoby 6 jest osoba 2, 

zaś współmałżonkiem osoby 5 jest osoba 3.

Która z osób jest więc  
żoną Pana Białego?



Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że żoną Pana Białego jest 
osoba 4, zatem

Pani Biała przywitała się z czterema osobami!



NA ZAKOŃCZENIE…



Martin Gardner napisał w jednej ze swoich książek: 

"Być może, rozwiązując te zagadki odkryjesz, że 
matematyka jest wspanialsza niż przypuszczałeś. 
Być może zachęci cię to do studiowania tej dziedziny 
na poważnie lub poczujesz się mniej niepewnie, rozpoczynając studia 
na kierunku ścisłym, na którym ostatecznie wymagana będzie 
znajomość zaawansowanej matematyki…”



POLECAM…
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Czasopisma

Rewia Rozrywki. 

Rozrywka. Nie Tylko Sudoku.

Łamigłówki logiczne. Logi-Mix.

Magazyn Miłośników Matematyki.
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