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W zadaniach ³amig³ówkowych czêsto pojawia siê problem wyznaczenia fa³szywej spo-
�ród zestawu jednakowych z wygl¹du monet. Moneta fa³szywa zawsze ró¿ni siê tylko
wag¹, a monety prawdziwe wa¿¹ tyle samo. Zadanie nale¿y rozwi¹zaæ przy u¿yciu
wagi szalkowej bez odwa¿ników i minimalnej liczby wa¿eñ. Poni¿ej znajdziecie kilka
rozwi¹zanych zadañ tego typu oraz dalsze przyk³ady do samodzielnego rozwi¹zania.

Pierwszy typ zadañ to zestawy z jedn¹ fa³szyw¹ monet¹, o której wiemy, czy jest
l¿ejsza, czy ciê¿sza ni¿ ka¿da z pozosta³ych.

Zadanie 1
Na stole le¿¹ trzy monety. Wiadomo, ¿e jedna z nich jest fa³szywa i ciê¿sza od
pozosta³ych. Ile wa¿eñ trzeba wykonaæ, aby znale�æ tê monetê?

Rozwi¹zanie
Wystarczy jedno wa¿enie. Jedn¹ monetê pozostawiamy na stole, a pozosta³e k³a-
dziemy na obu szalkach wagi. Je�li waga przechyli siê, to w stronê fa³szywej mone-
ty. Je�li pozostanie w równowadze, to fa³szywa moneta le¿y na stole.

Zadanie 2
W�ród dziewiêciu monet jedna jest  fa³szywa i ciê¿sza od pozosta³ych. Ile wa¿eñ
nale¿y wykonaæ, aby j¹ wskazaæ?

Rozwi¹zanie
Jedno wa¿enie nie wystarczy, bo rozk³adaj¹c monety w dowolny
sposób, fa³szywa zawsze mo¿e znale�æ siê w grupie zawieraj¹cej
co najmniej trzy monety i nie bêdziemy mogli jej wskazaæ.

Dwa wa¿enia wystarcz¹. W pierwszym na szalkach k³adziemy po
trzy monety (i trzy zostaj¹ na stole). Dziêki temu wiemy, w której
trójce jest moneta fa³szywa. Do jej wykrycia wystarczy jedno wa-
¿enie (zad. 1).

Zadanie 3
Na stole le¿¹ 162, w�ród nich fa³szywa, ciê¿sza od pozosta³ych.
W ilu wa¿eniach potrafisz j¹ wskazaæ?

Odpowied�
Wystarczy 5 wa¿eñ (wskazówka � k³adziemy na szalki po 54 mo-
nety, potem po 18 z grupy, w której jest fa³szywa, a potem po 9;
dalej jak w zadaniu 2).

Zadania
do samodzielnego
rozwi¹zania:

1) Ile wa¿eñ potrzeba i jak je prze-
prowadziæ, aby wskazaæ fa³szyw¹
moneta w�ród:
a) 10,  b) 27,  c) 30?

2) Kasia ma w pude³ku jednako-
we monety. Okaza³o siê, ¿e jede-
na z nich jest ciê¿sza od pozo-
sta³ych. Kasia umie j¹ znale�æ za
pomoc¹ trzech wa¿eñ. Ile ma
monet?

3) Uogólnij powy¿sze zadania.
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Drugi typ zadañ to zestawy z jedn¹ fa³szyw¹ monet¹, o której nie
wiemy, czy jest l¿ejsza, czy ciê¿sza. Chcemy nie tylko wskazaæ tê
monetê, ale stwierdziæ, jak ró¿ni siê od pozosta³ych.

Zadanie 4
W�ród piêciu monet jest jedna fa³szywa, i ró¿ni siê wag¹ od po-
zosta³ych. Ile wa¿eñ wystarczy, by j¹ znale�æ i stwierdziæ, czy jest
l¿ejsza, czy ciê¿sza?

Rozwi¹zanie
Na szalkach k³adziemy po dwie monety. Je�li waga pozostanie
w równowadze, fa³szywa moneta le¿y na stole i drugie wa¿enie
pozwoli stwierdziæ, czy jest l¿ejsza, czy ciê¿sza.

Je�li waga siê przechyli, to moneta pozosta³a na stole jest dobra.
Podmieñmy j¹ z jedn¹ z monet na �ciê¿szej� szalce. Co mo¿e siê
wtedy staæ? Czy wychylenie wagi mo¿e zmieniæ siê na przeciwne?
Dlaczego nie? Po zamianie albo waga wróci do po³o¿enia równo-
wagi (to znaczy, ¿e od³o¿ona moneta by³a fa³szywa i ciê¿sza), albo
nic siê nie zmieni. To z kolei oznacza, ¿e albo druga moneta na
�ciê¿szej� szalce by³a fa³szywa i ciê¿sza, albo fa³szywa moneta jest
l¿ejsza i le¿y na szalce przeciwnej. Aby to stwierdziæ trzeba, wyko-
naæ trzecie wa¿enie, porównuj¹c np. dwie monety z szalki �l¿ej-
szej�. Zatem w najgorszym wypadku wystarcz¹ trzy wa¿enia.

Zadanie 5
W�ród  a) 9,  b) 12  monet jest jedna fa³szywa, która ró¿ni siê wag¹
od pozosta³ych. Ile wa¿eñ wystarczy, aby wykryæ tê monetê i stwier-
dziæ, czy jest l¿ejsza, czy ciê¿sza?

Odpowied�
a) 3 (dzielimy monety na 3 grupy po 3),  b) 3 (dzielimy monety na 4 grupy po 4).

Trzeci typ zadañ to zestawy z jedn¹ monet¹ fa³szyw¹, o której nie wiemy, czy jest
l¿ejsza, czy ciê¿sza i albo chcemy tylko wskazaæ tê monetê, albo tylko dowiedzieæ
siê, jak ró¿ni siê od pozosta³ych.

Zadanie 6
W�ród 15 monet jedna jest fa³szywa i ró¿ni siê wag¹ od pozosta³ych. Czy dwa
wa¿enia wystarcz¹, by stwierdziæ, czy fa³szywa moneta jest l¿ejsza, czy ciê¿sza?

Odpowied�
Tak. Dzielimy monety na trzy grupy po 5.

Zadanie 7
W�ród czterech monet jest jedna fa³szywa. Ile wa¿eñ wystarczy, aby j¹ wskazaæ, je�li:
a) chcemy wiedzieæ, czy jest l¿ejsza, czy ciê¿sza? b) nie chcemy tego wiedzieæ?

Odpowied�
a) potrzebne 3 wa¿enia, b) wystarcz¹ 2 wa¿enia.

Piotr Kryszkiewicz

Zadania
do samodzielnego
rozwi¹zania:

1) W�ród czterech jednakowych
monet jedna jest fa³szywa i ró¿ni siê
od pozosta³ych ciê¿arem. Czy dwa
wa¿enia wystarcz¹, by wskazaæ fa³-
szyw¹ monetê i stwierdziæ, czy jest
l¿ejsza, czy ciê¿sza, je�li mamy do
dyspozycji pi¹t¹ monetê, o której
wiemy, ¿e jest prawdziwa?

2) Kasia ma w pude³ku jednakowe
monety. Okaza³o siê, ¿e jedna z
nich ma inn¹ masê od pozosta³ych,
ale nie wiadomo, czy jest ciê¿sza,
czy l¿ejsza. Kasia umie j¹ znale�æ
za pomoc¹ trzech wa¿eñ. Ile ma
monet?

3) W�ród 13 jednakowych z wygl¹-
du monet jedna jest fa³szywa i ró¿-
ni siê wag¹. Wska¿ j¹ w trzech wa-
¿eniach.

4) Na stole le¿y: a) 9, b) 16 ró¿nych
monet. ¯adne dwie nie maj¹ takiej
samej wagi. Za pomoc¹ ilu wa¿eñ
mo¿na wyznaczyæ najciê¿sz¹ mo-
netê? A dwie najciê¿sze?


