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VIII MISTRZOSTWA POLSKI 

W SUDOKU 

26 stycznia 2013 r. 

ZADANIA PRZYKŁADOWE 

 

 
 

Podczas eliminacji do VIII Mistrzostw Polski w Sudoku będzie do rozwiązania 13 zadao 

o zróżnicowanym stopniu trudności. Punktacja będzie odzwierciedlała poziom trudności 

łamigłówek, ale należy pamiętad, że osobiste preferencje i umiejętności zawodnika mają 

duży wpływ na jego odczucie stopnia trudności zadania. 

Poniżej prezentujemy zadania przykładowe diagramów sudoku, które pojawią się 

podczas eliminacji. Poziom trudności przykładu nie jest powiązany z poziomem trudności 

zadania, które będzie do rozwiązania podczas eliminacji. W każdym przypadku, w formularzu 

odpowiedzi należy podad cyfry znajdujące się na obu głównych przekątnych. Najpierw 

z przekątnej zaczynającej się w lewym górnym rogu, następnie z przekątnej zaczynającej się 

w prawym górnym rogu. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 

Autorem zadao przykładowych jest Karel Tesar. 

 

ZADANIA:         

1) SUDOKU 6X6      

2) KLASYCZNE I    

3) KLASYCZNE II     

4) NON-CONSECUTIVE SUDOKU     

5) XV SUDOKU    

6) ANTYKNIGHT     

7) FORTRESS     

8) NIEREGULARNE    

9) DIAGONALNE   

10) EXTRA REGIONS  

11) SUM SUDOKU       

12) OUTSIDE SUMS       

13) WIĘKSZE NIŻ   

 

PARTNERZY: 
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Zadanie 4: NON-CONSECUTIVE SUDOKU  
 
W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadratów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. Dodatkowo, pola sąsiadujące ze sobą bokiem nie mogą zawierad liczb różniących 
się o 1.  
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Zadanie 5: XV SUDOKU 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią obszarów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. Dodatkowo, jeśli sąsiadujące bokiem pola zawierają cyfry o sumie równej 10, 
jest między nimi X, a jeśli zawierają cyfry o sumie 5, jest między nimi V. Wszystkie możliwe 
znaki X i V są wpisane w diagram. 
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Zadanie 6: ANTYKNIGHT SUDOKU 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadratów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. Dodatkowo, pola oddalone od siebie jednym ruchem skoczka szachowego 
muszą zawierad różne cyfry. 
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Zadanie 7: FORTRESS 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadratów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. Dodatkowo, cyfra w szarym polu musi byd większa niż cyfra w sąsiadującym 
z nim bokiem białym polu. 
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Zadanie 8: NIEREGULARNE 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią obszarów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. 
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Zadanie 9: DIAGONALNE 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadratów i na dwóch zaznaczonych 
przekątnych każda cyfra występowała dokładnie raz. 
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Zadanie 10: EXTRA REGIONS 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadratów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. Zamalowane pola tworzą dodatkowe obszary. W obszarach zaznaczonych tym 
samym kolorem muszą znaleźd się wszystkie cyfry od 1 do 9. 

 
 

 
 



 

 
SFINKS – Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej 

Zadanie 11: SUM SUDOKU 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadratów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. Każdy rząd podzielony jest na 3 liczby (4-cyfrową, 3-cyfrową i 2-cyfrową). Po 
lewej stronie diagramu podana jest suma tych trzech cyfr z danego rzędu. 
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Zadanie 12: OUTSIDE SUMS 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadratów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. Dodatkowo, podane dookoła diagramu podają jaka jest suma trzech najbliższych 
cyfr w odpowiednim kierunku (dla liczb u góry suma trzech cyfr w dół, dla liczb po prawej suma 
trzech cyfr w prawo, itd.). 
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Zadanie 13: WIĘKSZE NIŻ 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej 
kolumnie i w każdym z obwiedzionych grubszą linią kwadratów każda cyfra występowała 
dokładnie raz. Cyfry wpisane w pola, pomiędzy którymi jest znak nierówności muszą go 
spełniad. 

 
 

 
 


