Åk 4-6
Matteklubben Tänkarna: Kolla alla fall
1. Kungen fick reda på att en av hans bästa tre riddare hade dödat
draken. Han befallde dem att komma till palatset och de berättade
följande:
George: ”Charles dödade draken”.
Charles: ”William dödade draken”.
William: ”Jag dödade draken”.
Man vet att en av riddarna talade sanning medan de andra två ljög.
Vem dödade draken?
2. Viktiga papper har försvunnit från kassaskåpet. Polisen är säker
på att två av de sju misstänkta (A, B, C, D, E, F och G) genomförde
stölden.
En vittne som bor i huset mittemot såg att en av tjuvarna var långväxt. Sherlock Holmes upptäckte aska från en cigarr på golvet och
några hårstrån från en hund. Utav spåren som lämnades på kassaskåpet kunde han bedöma att dyrkaren var vänsterhänt.
A, B, C och D är de som är långa. Alla, förutom A, röker cigarr.
E och G är de enda som har en hund. A och F är de enda vänsterhänta. Kommissarien Lestrade arresterade A och E på grund av alla
bevisen. Gjorde han rätt?
3. Från kaptenhytten på ett piratskepp försvann en flaska jamaicansk rom. Misstankarna föll på Harry, Tom och Eagle-Eye Cherry.
De misstänkta sade:
Harry: ”Jag rörde inte din rom. Tom gjorde inte heller det.”
Tom: ”Jag svär att Harry var oskyldig. Det var Eagle-Eye Cherry
som stal romen”.
Eagle-Eye Cherry: ”Det var Harry som plockade upp flaskan. Och
jag var inte inblandad.”
Kaptenen kunde till slut ta reda på vem som var den skyldige.
Det visade sig att en av de misstänkta hade ljugit två gånger, den
andra – berättat sanningen två gånger, och den tredje ljög en gång,

och en gång talade sanning. Dessutom agerade tjuven ensam. Vem
är han?
4. Lagen A, B, C, D och E deltog i en skidstafett. Innan tävlingen
gav fem åskådare följande prognoser:
1) Lag E kommer på plats 1, lag C på plats 2;
2) Lag A kommer på plats 2, D på plats 4;
3) C på plats 3, E på plats 5;
4) C på plats 1, D på plats 4;
5) A på plats 2, C på plats 3.
I varje prognosen var det en del som stämde i slutändan och en
del som inte stämde. På vilka platser kom lagen?
5. Gudinnorna Hera, Athena och Afrodite kom till Zeus för att
han skulle avgöra vem av dem som var den mäktigaste. De sade
följande saker:
Afrodite: ”Jag är mäktigast.”
Athena: ”Afrodite är inte mäktigast.”
Hera: ”Jag är mäktigast.”
Afrodite: ”Hera är inte mäktigast.”
Athena: ”Jag är mäktigast.”
Zeus antog att den mäktigaste gudinnan alltid talar sanning, medan de andra gudinnorna alltid ljuger. Kan Zeus då avgöra vem av
dem som är mäktigast?
6. Innan fotbollsmatchen mellan lag Syd och lag Nord fanns det 5
prognoser:
a) Det kommer inte att bli oavgjort.
b) Syd kommer att släppa in mål.
c) Nord kommer att vinna.
d) Nord kommer inte att förlora.
e) Det kommer bli exakt 3 mål i matchen.
Efter matchen visade det sig att exakt tre prognoser stämde. Vad
blev matchens resultat?

