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Zadania eliminacyjne – instrukcja do zadań 

 
Przed Państwem trzy dni łamania głowy. Wśród łamigłówek, które będziecie rozwiązywać są i łatwe, i trudne, i 
takie sobie średnio trudne. Tak, żeby zadowoleni z siebie mogli być zarówno początkujący łamigłówkowicze, 
jak i ci doświadczeni. 
 
Przypominamy w skrócie zasady Pucharu. Rozwiązania – przynajmniej jednego zadania – musicie Państwo 
przesłać do nas poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej: 
http://www.sfinks.org.pl/puchar2006.php?action=formularz. Nieprzekraczalny termin to poniedziałek 20 
listopada 2006, do godziny 12:00. 
 
Rozwiązania i wyniki eliminacji opublikujemy na stronie Pucharu tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. 
Informacja o tym zostanie rozesłana na listę mailingową Sfinksa. Osoby, które zakwalifikują się do finału, 
zostaną przez nas powiadomione drogą mailową. Finał Pucharu odbędzie się w Warszawie 25 listopada 2006. 
 
Prosimy o bardzo staranne wypełnienie formularza – dokładne wpisanie adresu e-mail, swoich danych i przede 
wszystkim precyzyjne i zgodne z instrukcją wpisanie odpowiedzi do zadań. Zdarza się, że zadanie rozwiązane 
jest prawidłowo, ale udzielona niezgodnie z instrukcją odpowiedź nie pozwala stwierdzić, czy uczestnik 
naprawdę dobrze rozwiązał zadanie. Kończy się to niepotrzebną stratą punktów. 
  
Przypominamy, że o kolejności zdobytych miejsc decydują: 

- punkty za zadania (1–15), a jeśli dwie lub więcej osób ma ich tyle samo to:  
- czas nadesłania odpowiedzi – oczywiście wyższe miejsce w takim przypadku zajmuje osoba, która 

nadeśle rozwiązanie wcześniej. 
 
 
UWAGA – liczy się pierwsza odpowiedź, w przypadku nadesłania kilku odpowiedzi przez jedną osobę punkty 
przyznajemy na podstawie pierwszej otrzymanej odpowiedzi. Nadesłane później poprawki rozwiązań i ich 
sprostowania nie będą uwzględniane. 
 
Jednocześnie informujemy, że w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań nie udzielamy żadnych 
wyjaśnień, interpretacji, wskazówek i nie rozwiewamy żadnych wątpliwości – przede wszystkim ze 
względu na równość szans. 
 
I jeszcze parę słów o nazewnictwie i sposobie udzielania odpowiedzi: 

- rzędy: poziome lub pionowe – oznaczają pola, czy też kółka stojące w jednej linii obok siebie, 
- kierunki jak w zwykłej krzyżówce – poziomo oznacza od lewej strony do prawej, pionowo – z góry na 

dół, 
- kierunki lewo–prawo i góra–dół są takie, jak patrzycie Państwo na kartkę; lewa kolumna z lewej strony 

kartki, górny rząd u góry itp., 
- wyrażenie „kolejno rzędami” oznacza, że wpisujemy dane najpierw z górnego rzędu, potem z drugiego 

od góry, z trzeciego itd., 
- jeśli w zadaniu nie jest powiedziane inaczej, punkty przyznaje się za jedno prawidłowe rozwiązanie, 

bez względu na to, ile tych rozwiązań jest. 
 
Więcej szczegółowych wyjaśnień i przykładów znajdziecie Państwo bezpośrednio przy zadaniach. 
 
Życzymy powodzenia i ostrego łamania głowy! 
 
 
 
Organizatorzy 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 1 
POLE MINOWE 
 
Na niektórych polach ukryte są miny – po jednej na każdym takim polu. Widoczne na 
diagramie liczby wskazują z iloma polami z minami styka się (bokiem lub wierzchołkiem) 
pole, na którym umieszczona jest ta liczba. Na polach z liczbami nie ma min. Zaznacz na 
diagramie położenie wszystkich min. 

 
 

Punktacja: za prawidłową odpowiedź 7 pkt. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz liczbę min ukrytych na diagramie. 
 

--- o --- 
 
Zadanie 2 
STRZAŁ Z ZEGARA 
 
W pewnym mnożeniu każdą z cyfr zastąpiono pojedynczą literą. Jednakowym literom 
odpowiadają jednakowe cyfry, a różnym literom różne. 
 
 

TIK × TAK = STRZAŁ 
 
 
Jakie cyfry kryją się za poszczególnymi literami? 
 
Punktacja: za prawidłową odpowiedź 13 pkt. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz liczbę będącą wynikiem powyższego mnożenia. 
 

--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 3 
SZEŚCIAN 
 
Na ścianach sześcianu narysowane są kwadraty, w których narysowane są linie. Ile na 
sześcianie można znaleźć prostokątów, które nie są kwadratami, jeżeli na przeciwległych 
ścianach sześcianu umieszczone są identyczne rysunki? 
Odcinki narysowane są wzdłuż linii, które dzielą bok kwadratu na 2 lub 3 lub 4 części. 
 
 

 
 
 

Punktacja:  za prawidłową odpowiedź 9 pkt. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz liczbę znalezionych prostokątów. 
 

--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 4 
SYNTEZA 
 
Podane słowa lub ich anagramy należy wpisać do diagramu tak, aby powstała krzyżówka. 
Litery z pól zaznaczonych kropkami utworzą wyraz – rozwiązanie. 
 
3-literowe 
EIS     PAW     RAJ     RĄB     ZEZ 
 
5-literowe 
AFERA AGAWA ANTEK EKIPA  FAŁDA FAŁSZ 
KONIK ŁÓŻKO ŁYŻKA NASER NIMFA NULKA 
RODAK TRIAS  TYTUS ZJAZD 
 
6-literowe 
ABAKUS EBONIT KATALP ÓSEMKA TRIADA UŁANKA 
 
7-literowe 
DOTACJA IMPREZA INERCJA UBÓSTWO ULISSES ZALOTKA 
 
8-literowe 
IMPOTENT OASOWIEC 
 

 
Punktacja: za prawidłową odpowiedź 16 pkt. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz wyraz – rozwiązanie. 
 

--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 5 
SUDOKU  NA BOKU  
 
Wypełnij diagram cyframi od 1 do 9 wpisując do 
każdej kratki jedną cyfrę, w ten sposób, aby w 
każdym rzędzie pionowym i poziomym oraz w 
każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadracików 
3 x 3 znalazło się 9 różnych cyfr. Cyfry widoczne na 
zewnątrz diagramu należy wpisać w odpowiadające 
im rzędy w sąsiadującym z tymi cyframi kwadraciku 
3 x 3. Zasady te zilustrowane są obok na przykładzie. 
 
 
 
 

 
Punktacja: za prawidłową odpowiedź 26 pkt. 
 
W formularz odpowiedzi wpisz kolejno, od lewej strony do p
poziomego rzędu (wiersza) w diagramie. Cyfr nie oddzielaj p
żadnymi innymi znakami. 
 

--- o --- 

 
III PUCHAR POLSKI W ROZWIĄZYWANIU ŁAMIGŁÓWEK – 1

 

Przykład: 
rawej cyfry z czwartego od góry 
rzecinkami ani spacjami, ani 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 6 
SKARB 
 
Dwunastu poszukiwaczy skarbów obowiązywała zasada – znaleziony skarb zawsze jest 
dzielony po równo. Jeden z nich znalazłszy garnek złotych monet postanowił ukryć go przed 
towarzyszami. Nie zdążył. Za chwilę pojawili się trzej jego koledzy poszukiwacze. W 
czwórkę postanowili podzielić skarb po równo – ale tylko między siebie. Nie zdążyli jeszcze 
po dokonanym podziale schować monet, kiedy pojawiła się następna grupa poszukiwaczy. 
Wszyscy oni razem postanowili podzielić monety między siebie, nie mówiąc o tym 
pozostałym. I znowu po podziale poszukiwacze nie zdążyli schować monet, kiedy pojawiła 
się ostatnia trójka z ich grupy. Oczywiście postanowiono podzielić monety równo między 
wszystkich. Każdy z biorących udział w ostatnim podziale wręczył każdemu z nowo 
przybyłych po takiej samej liczbie monet.  
Wreszcie było tak jak ustalili – skarb był podzielony równo między wszystkich. Z ilu monet 
składał się skarb, jeśli w wyniku kolejnych podziałów stan posiadania znalazcy zmniejszył się 
o prawie 300 monet? 
 
Punktacja:  za prawidłową odpowiedź 21 pkt. 
 
W formularz odpowiedzi wpisz z ilu monet składał się skarb. 
 

--- o --- 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 7 
PRZEBIERAŃCY 
 
Jeśli przebieraniec ma na sobie fioletowe spodnie, to ma też na sobie zieloną koszulę, a jeśli 
ma na sobie fioletową koszulę, to ma zielone spodnie. Innych kolorów koszul i spodni 
przebierańcy nie mają. Ilu jest wszystkich przebierańców, jeśli wiadomo, że 13 ma zielone 
koszule, 14 ma zielone spodnie, a 15 ma albo fioletową koszulę, albo fioletowe spodnie? 
 
Punktacja:  za prawidłową odpowiedź 28 pkt. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz liczbę przebierańców. 
 

--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 8 
ŁÓDŹ PODWODNA 
 
Na planie należy rozmieścić 11 jednostek pływających dokładnie takich jak obok planu. 
Czarne jednostki to okręty nawodne. Biała jednostka to łódź podwodna. 
 
Okręty nie mogą się ze sobą stykać, tzn. kratki należące do 
dwóch różnych okrętów nie mogą się dotykać nawet rogami. 
Natomiast łódź podwodna, która znajduje się pod wodą może 
być gdziekolwiek, nawet bezpośrednio pod okrętem 
nawodnym – oznaczałoby to, że na planie zajmowałaby tę 
samą kratkę. 
 
Liczby u góry i z prawej strony planu pokazują, ile w danym 
rzędzie pionowym lub poziomym ma być kratek, w których 
jest część dowolnej jednostki pływającej, przy czym jeśli w 
jakiejś kratce znajdowałby się jednocześnie okręt podwodny i 
okręt nawodny to kratka ta zostałaby policzona podwójnie. 
 
Powyższe zasady zilustrowano na przykładzie. 
 
Na planie zaznaczono już dwie kratki, które zajmowane są przez 
wiadomo, czy przez okręt nawodny, czy przez łódź podwodną. 
 

 
Punktacja:  za prawidłową odpowiedź 25 pkt. 
 
W formularz odpowiedzi wpisz współrzędne okrętów jednokratko
podwodnego (litery i cyfry z lewej strony i u dołu planu), oddziela
Przykładowa odpowiedź: „A1, A3, A5, A7, A4A5A6”. 
 

 
III PUCHAR POLSKI W ROZWIĄZYWANIU ŁAMIGŁÓWEK – 17-20 

 

--- o --- 
Przykład: 

 

jednostki pływające, lecz nie 

wych oraz okrętu 
jąc je przecinkami. 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 9 
TERMOMETRY 
 
Zaznacz, które części termometrów wypełnione są rtęcią. 
Liczby na zewnątrz diagramu wskazują, w ilu kratkach w 
danym rzędzie (poziomym lub pionowym) znajduje się rtęć. 
Jeśli w danej kratce jest rtęć, to zajmuje miejsce do granic 
kratki lub do końca termometru. Jeśli termometr zawiera 
rtęć, to zawsze zajmuje zbiorniczek i ew. następne części 
(kratki) rurki termometru. W żadnym termometrze rtęć nie 
może być rozdzielona kratkami nie zawierającymi rtęci. 
Zasady te zilustrowano obok na przykładzie.  

Przykład: 

  
 

 
 

 
Punktacja:  za prawidłową odpowiedź 29 pkt. 
 
W formularz odpowiedzi  wpisz wynik dla trzeciego od góry poziomego rzędu wpisując 
kolejno od lewej strony: R – jeśli w kratce jest rtęć, N – jeśli jej tam nie ma. Liter nie 
rozdzielaj – pisz jak jeden wyraz. Dla zamieszczonego przykładu należałoby wpisać „RRNR”. 
 

--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 10 
PRZESUWANKA 
 
Na każdej z pionowych tabliczek wpisanych jest po 7 liter. Tabliczki można poprzesuwać w 
pionie tak, że wewnątrz nieruchomej ramki pojawi się znane, 12-literowe słowo, które 
odczytujemy kolejno poziomymi rzędami liter wewnątrz ramki.  
Co to za słowo? 

 
 

 
Punktacja: za prawidłową odpowiedź 31 pkt. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz słowo, które pojawiło się w ramce. 

 
--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 11 
PATANOGA POLNA 
 
Patanoga – dziwny robak, żyje w wielu odmianach. Jest wśród nich patanoga polna, żyjąca na 
polach i łąkach. Jak wiele innych stworzeń tak i patanogi są robakami terytorialnym, tzn. 
każdy osobnik gatunku żyje na swoim obszarze, oznakowanym bliżej nam nie znanym 
patanogowym sposobem. I każda patanoga zawsze zajmuje dla siebie dokładnie 100 metrów 
kwadratowych powierzchni.  
 
Patanogi to chronione robaki. I dlatego pola i łąki, na których zamieszkują, ogradza się 
specjalnymi płotami – specjalnymi w tym sensie, że liczba desek w płocie zawsze jest równa 
liczbie patanóg żyjących na ogrodzonym polu. 
 
 

 
 
 
Pole z patanogami, o którym mowa w tym zadaniu, jest kwadratowe i zostało ogrodzone 
szczelnym płotem zbudowanym z paneli. Każdy panel to 7 desek, o długości 1 metra każda, 
ułożonych w kierunku poziomym jedna nad drugą jak na rysunku (widać na nim dwa panele). 
Panele połączone są bokami – nie mogą na siebie zachodzić, ani nie są montowane jeden na 
drugim. 
 
Podaj liczbę patanóg żyjących na tym ogrodzonym polu, jeśli wiadomo, że całe ogrodzone 
pole zajęte jest przez patanogi. 
 
Punktacja:  za prawidłową odpowiedź 34 pkt. 
 
W formularz odpowiedzi wpisz liczbę patanóg żyjących na polu. 
 

--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 12 
MNIEJ WIĘCEJ RAZY DWA 
 

Przykład: 

 

W diagram wpisz wszystkie liczby od 1 do 49 – po jednej do każdej 
kratki tak, żeby były zachowane relacje nierówności widoczne 
między kratkami i aby suma liczb w pierwszym od góry rzędzie 
kratek byłą największa z możliwych. Wszystkie sytuacje, w których 
w sąsiednich kratkach znajdują się dwie liczby, z których jedna jest 
dwa razy większa od drugiej, zostały zaznaczone kropkami. Zasady 
te zilustrowano na przykładzie obok. 
 
 
 

 
 
Punktacja: za prawidłową odpowiedź 47 pkt. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz sumę liczb w pierwszym od góry rzędzie kratek. Dla 
zamieszczonego przykładu suma ta byłaby równa 18. 
 

--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 13 
ZDANIE SAMO O SOBIE 
 
Uzupełnij poniższe zdanie trzema jednowyrazowymi liczebnikami napisanymi słownie oraz 
trzema różnymi literami tak, aby było ono prawdziwe i prawidłowe pod względem 
gramatycznym. Liczba kropek, w miejsce których trzeba wpisać wyrazy i litery nie ma nic 
wspólnego z długością wyrazów. Zadanie rozwiąż dwukrotnie. Pierwszy raz tak, aby suma 
wpisanych liczebników była jak największa, drugi raz tak, aby suma wpisanych liczebników 
była jak najmniejsza. 
 
 
 

W tym samoopisującym się zdaniu 
jest  ........  liter  ........  , 

 ........  liter  ........ 
oraz są w nim również  ........  litery  ........ . 

 
 
 
Punktacja: 2 × (suma wpisanych liczebników dla pierwszego rozwiązania – suma wpisanych 
liczebników dla drugiego rozwiązania), inaczej ujmując: podwojona różnica sum wpisanych 
liczebników dla pierwszego i drugiego rozwiązania; dodatkowo: 5 punktów za rozwiązanie z 
największą z możliwych do uzyskania liczbą punktów. 
 
W arkusz odpowiedzi wpisz oba swoje rozwiązania oddzielając je przecinkiem – najpierw to z 
wyższą liczbą punktów, potem to z niższą. Dla każdego z rozwiązań wpisz jednym ciągiem 
liczebniki i litery w takiej kolejności, w jakiej należy wstawić je do zdania, przy czym 
liczebniki należy zapisać CYFRAMI, a litery WIELKIMI literami. 
Przykładowa odpowiedź: „30X20Y9Z, 6A7B13C”. 
 

--- o --- 
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POLSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I ŁAMIGŁÓWEK „SFINKS” 
 

Zadanie 14 
LICZBOCIĄG 
 
W poniższy 64-polowy diagram wpisz litery polskiego alfabetu – po jednej literze w kratce – 
tak aby w diagramie można było przeczytać jak najwięcej kolejnych liczb całkowitych 
zaczynając od JEDEN. 
 

Przykład: 

 

Obowiązują przy tym następujące zasady: 
 
- liczby odczytujemy przechodząc od jednej kratki do drugiej 

sąsiadującej z nią bokiem lub wierzchołkiem, 
- przy odczytywaniu liczby konkretną literę w konkretnej kratce 

można odczytywać wiele razy, 
- każdą z liter można (ale nie trzeba) wykorzystać przy 

odczytywaniu wielu liczb, 
- ostatnia litera liczby musi sąsiadować bokiem lub wierzchołkiem 

z pierwszą literą kolejnej liczby, 
- w diagramie można (ale nie trzeba) zostawić puste pola, 
- liczby składające się z kilku wyrazów odczytujemy tak jakby były jednym wyrazem. 
 
Zasady te zostały zilustrowane powyżej na mniejszym 16-polowym diagramie, w który 
wpisano liczby od JEDEN do CZTERY. 

 
Punktacja: suma dwóch największych liczb, których nazwy zostały wpisane do diagramu 
(rozwiązanie przykładowe zdobyłoby więc 7 punktów); dodatkowo: 5 punktów za najlepsze 
rozwiązanie, 3 punkty za drugi wynik, 1 punkt za trzeci. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz zaczynając od góry kolejne litery z kolejnych rzędów. 
Używaj wyłącznie WIELKICH liter. Puste pola oznacz literą „X”. Rozwiązaniem powinien 
być ciąg o długości 64 znaków. Prosimy o bardzo dokładne wpisywanie odpowiedzi – 
reklamacje wynikające z błędów formalnych nie będą uwzględniane. 
 

--- o --- 
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Zadanie 15 
SKOCZEK 
 
Znajdź jak najdłuższą drogę skoczka szachowego (konika) wykonując kolejne ruchy na 
poniższej 64-polowej szachownicy w kształcie gwiazdy. Połącz prostymi odcinkami kolejne 
pola, na których ląduje konik. 

Przykład: 

 

 
Obowiązują przy tym następujące zasady: 
 
- skoczek porusza się tak jak skoczek szachowy, 
- droga skoczka może rozpocząć się na dowolnym z 64 pól, 
- linie łączące kolejne pola, które odwiedza skoczek, nie 

mogą się przecinać ani stykać, 
- linie łączące kolejne pola mogą przebiegać poza 

szachownicą, 
- każde z pól skoczek może odwiedzić tylko jeden raz. 
 
Zasady te zostały zilustrowane powyżej na mniejszej 15-polowej szachownicy. 

 
Punktacja: 1 punkt za każdy ruch skoczka (rozwiązanie przykładowe zdobyłoby więc 7 
punktów); dodatkowo: 5 punktów za najlepsze rozwiązanie, 3 punkty za drugi wynik, 1 punkt 
za trzeci. 
 
W formularz odpowiedzi wpisz numery pól w tej kolejności, w której odwiedzał je skoczek. 
Numery oddzielaj przecinkami. Prosimy o bardzo dokładne wpisywanie odpowiedzi – 
reklamacje wynikające z błędów formalnych nie będą uwzględniane. 
 

--- o --- 
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KONIEC 
Termin nadsyłania odpowiedzi godz. 12.00, 20 listopada 2006, poniedziałek 

adres e-mail: info@sfinks.org.pl 
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