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Álĺıtás Tipp

1 B lovag 1

2 ha C lovag, akkor Y bűnös 1

3 D álĺıtása 2

4 E álĺıtása 1

5 F álĺıtása 1

6 ha pontosan egy bűnös van, akkor A lovag 1

7 ha három bűnös van, akkor C lókötő 1

8 ha C lókötő, akkor három bűnös van 2

9 Y bűnös X

(másik lehetőség az 5-ik poźıción: 2)

Ennek a tesztnek van helyes
megoldása. Ha az előző
mondat nem igaz, akkor
minden beadott dolgozat
maximális pontszámot
kap. Azt azonban nem
tudhatjuk, hogy egyetlen
helyes megoldás van-e, vagy
több. Ha több, akkor ezek
közül egyet (bármelyiket)
kell beadni.

A helyes megoldás az, hogy a tipp-oszlop minden kockájában az 1,2,X jelek egyike szerepel, és:
1 , ha abban a sorban az álĺıtás igaz (= a megadott információkból következik, hogy igaz),
2 , ha abban a sorban az álĺıtás hamis (= a megadott információkból következik, hogy nem igaz)
X , egyébként (= a megadott információkból nem következik, hogy igaz, és az sem, hogy nem igaz).

A feladatok szereplői a lovagok és a lókötők szigetének lakói, akik mindannyian vagy lovagok, vagy
lókötők. A lovagok mindig igazat mondanak, a lókötők mindig hazudnak.

A szigeten betörés történt, legalább egy bűnös van, de lehet több is. Senki más nem lehet bűnös,
mint X és Y és Z. Aki nem bűnös az ártatlan. ”Ha...akkor” álĺıtás a következőképp értendő: amikor
szigetlakó mondja: kondicionális kijelentés, amikor a teszt álĺıtásaiban szerepel: logikai következtetés.
A következőkben megszólaló A,B,C,D,E,F nevű szigetlakók egymást jól ismerik, pontosan tudják ki
a bűnös (vagy kik a bűnösök), és a Bevezetés a logikába c. kurzus tananyagával is tisztában vannak.

Feladat: adja meg a teszt (egyik) helyes megoldását a következő információk alapján:

A mondja: ”Ha azt kérdezik B-től, hogy én lovag vagyok-e, B azt fogja mondani, hogy igen”.

A mondja: ”X bűnös és Y ártatlan”.

B mondja: ”Y és Z vagy mindketten bűnösök, vagy mindketten ártatlanok”.

C mondja: ”X ártatlan”.

D mondja: ”a helyes válasz első három poźıciója: 1,1,1”.

E mondja: ”a helyes válasz harmadik és negyedik poźıciója nem azonos, és D lókötő ”

F mondja: ”a helyes válasz negyedik és ötödik poźıciója azonos”.

Pontozás: minden helyesen kitöltött poźıció 10 pontot, minden üresen hagyott poźıció 4 pontot,
minden hibásan kitöltött poźıció 0 pontot ér.


