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1. Hatalmas mennyiségű árut loptak el egy boltból. A tettes (vagy tettesek) autóval szállította (vagy 
szállították) el a zsákmányt, A 3 bevitt bűnözőről a következők derültek ki.

a)   A-n, B-n ls C-n kívül senki nem vehetett részt a rablásban.
b) C sohasem dolgozik A (és esetleg más tettestársak) nélkül
c)   B nem tud autót vezetni

A bűnös vagy ártatlan?

2. Egy másik egyszerű eset, megint rablás. A-t, B-t, és C-t kihallgatták, és a következők derültek ki: 
a) A-n, B-n ls C-n kívül senki nem vehetett részt a rablásban.
b) A sohasem dolgozik legalább egy bűntárs nélkül
c) C ártatlan

B ártatlan, vagy bűnös?

3. Ez már egy érdekesebb eset, a rablás Londonban történt. Három jól ismert bűnözőt hallgattak ki. A-t, 
B-t, és C-t. A és C történetesen egypetéjű ikrek, és kevés ember tudja őket megkülönböztetni. 
Mindhárom gyanúsítottnak volt már priusza, és sok mindent lehetett tudni róluk és a szokásaikról. 
Az ikrek például meglehetősen félénkek voltak, és egyikük sem mert bűntárs nélkül dolgozni. B 
viszont igen merész volt, és mindig egyedül dolgozott. Néhányan tanúsították, hogy a rablás idején 
az ikrek egyikét inni látták Doverben egy bárban, de hogy melyiket, azt nem tudták. 

Feltéve, hogy A-n, B-n és C-n kívül más nem vehetett részt a rablásban, ki ártatlan, és ki bűnös?

4. Mr McGregor felhívta a Scotland Yardot, hogy kirabolták a boltját. Három gyanúsítottat hallgattak 
ki, A-t, B-t és C-t. 

a) A, B és C mindegyike járt a boltban a rablás napján, és senki más nem volt aznap a 
boltban.

b) Ha A bűnös, akkor pontosan egy bűntársa volt.
c) Ha B ártatlan, akkor C is az
d) Ha pontosan két tettes volt, akkor A az egyik.
e) Ha C ártatlan, akkor B is az.

Vajon kit vádol a nyomozó?

5. A következő esetben már négy vádlott szerepel: A, B, C és D. A következők derültek ki:
a) Ha A és B mindketten bűnösek, akkor C bűntárs.
b) Ha A bűnös, akkor B és C közül legalább az egyik bűntárs.
c) Ha C bűnös, akkor D bűntárs.
d) Ha A ártatlan, akkor D bűnös.

Kik azok, akik biztosan bűnösök, és kik azok, akiknek kétséges a bűnösségük?

6. Ebben az ügyben is négy vádlott szerepel: A, B, C és D. A következők derültek ki: 
a) Ha A bűnös, akkor B bűntárs.
b) Ha B bűnös, akkor vagy C bűntárs, vagy A ártatlan.
c) Ha D ártatlan, akkor A bűnös, és C ártatlan. 
d) Ha D bűnös, akkor A is az.

Ki ártatlan, és ki bűnös?

*A fenti problémák Raymond Smullyan Mi a címe ennek a könyvnek? 6. fejezetéből egy válogatás.


