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Kawaler de Mere, czyli Antoine Gombaud lubił 
gry hazardowe. Np. stawiał na zdarzenie pojawie
nia się co najmniej raz szóstki w kolejnych czte
rech rzutach kostką. To było wygodne, bo zdarze
nie to wydawało się niedoświadczonym hazardzi- 
stom równie dobre jak zdarzenie przeciwne.

W tych czasach wyłapywano takie pary zda
rzeń, które wydawały się mieć równe szanse. Ale 
de Mere był doświadczonym hazardzistą i zauwa
żył, że stawiając na to zdarzenie częściej wygry
wał niż przegrywał. Funkcjonowało to do czasu, 
aż jego towarzysze gry zorientowali się, jak to jest 
naprawdę z tymi równymi szansami.

Wtedy chytry de Mere pomyślał sobie tak: jak 
dołożę jeszcze jedną kostkę i będę stawiał na po
dwójną szóstkę przy rzucie dwoma kostkami, to 
też będę wygrywał, bo przecież dodatkowa kostka 
to jeszcze 6 razy tyle możliwości, muszę tylko 6 
razy dłużej rzucać tymi dwoma kostkami -  czyli 
24 razy, 4 razy 6 równa się przecież dwadzieścia 
cztery. Jak pomyślał tak zrobił. Bardzo się dziwił 
potem, że przy takim systemie częściej przegry
wał niż wygrywał. Napisał więc list do znanego już 
w tym czasie matematyka, Błażeja Pascala.

Panie Pascal, do diabla z tą matematyką, sta
wiałem na co najmniej jedną szóstkę w czterech 
rzutach i wygrywałem, a gdy zgodnie z waszą ”re
gułą trzech” rzucałem dwoma kostkami 24 razy, to 
przegrywałem. Coś się tu nie zgadza, arytmetyka 
zawodzi. Doświadczenie pokazuje, że jest sprzecz
na.

Pascal zastanawiał się trochę, aż wreszcie na
pisał do Fermata list z zapytaniem, co on o tym 
sądzi. Potem sam rozwiązał problem i gdy otrzy
mał odpowiedź od Fermata odpisał.

Cieszę się, że prawda jest taka sama w Tuluzie, 
jak w Paryżu.

To zdanie stało się słynne i często cytowane, 
zwłaszcza po doświadczeniach prowadzących do 
wykrycia ciśnienia atmosferycznego i próżni, ale 
wypowiedziane było w liście Pascala do Fermata

z dnia 29 lipca 1654 roku. Odpowiedzi Fermata 
niestety zaginęły

W  Internecie można znaleźć wiele informacji
0 Pascalu, Fermacie, Chevalier de Mere i ich ko
respondencji. Reguła trzech, jedyny znany mo
del matematyczny przy zwykłych rachunkach za
wiódł. Trzeba było wymyślić inny model. I takie 
były początki nowej dyscypliny próbującej okieł
znać niepewności, współczesnego „rachunku czę
stości” , czyli prawdopodobieństwa i statystyki.

Opowiadanie to może posłużyć do dramy na lek
cji matematyki. Rachunki można wykonywać na 
zwykłym kalkulatorze, ale dla wyjaśnienia, ile mu
siał się narzucać kostkami uparty hazardzista, aby 
zauważyć różnicę w częstościach doświadczalnych 
(a musiał, bo nie miał dobrego modelu teoretycz
nego) warto przeprowadzić symulacje wykorzystu
jąc np. program Excel.

Poniżej zamieszczam zadania dla Czytelników
1 ich uczniów związane z omawianym zagadnie
niem i Regułą Trzech.

Zadanie 1
Gdyby pan Antoni Gombaud wpadł na pomysł 
jednoczesnego rzucania dla zmylenia przeciwnika 
trzema kostkami, to ile razy musiałby rzucać rozu
mując według Reguły Trzech? Ale ile razy według 
modelu, którym posługujemy się w takich okolicz
nościach dziś?

Zadanie 2 (Reguła Tri)
Jeżeli na pewnym oddziale w szpitalu w ciągu 
trzech tygodni przy obsłudze 45 chorych wymie
niono na czyste 120 prześcieradeł, to ile trzeba 
będzie przygotować czystych prześcieradeł do wy
miany dla 65 chorych w ciągu miesiąca? (zob. [1]).

Jak uogólnić te zadania?
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