
 

 
SFINKS – Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej 

VIII MISTRZOSTWA POLSKI 

W SUDOKU  

26 stycznia 2013 r. 

ZADANIA ELIMINACYJNE 

 

 
KILKA WAŻNYCH INFORMACJI: 

1. Formularz odpowiedzi można wysład więcej niż raz. Pod uwagę brana będzie ostatnia wysłana 

w regulaminowym czasie wersja formularza. 

2. O kolejności miejsc decydują: suma punktów, a następnie czas nadesłania odpowiedzi. 

3. Termin nadsyłania odpowiedzi mija o godzinie 13.30 w dniu 26 stycznia 2013r. 

4. Gorąco prosimy o staranne czytanie instrukcji do zadao i jeszcze staranniejsze wypełnianie 

formularza odpowiedzi. 

5. Podczas wysyłania odpowiedzi prosimy się upewnid czy w dalszym ciągu są Paostwo zalogowani. 

 

ZADANIA:        Suma: 270 pkt. 

1) SUDOKU 6X6       5 pkt. 

2) KLASYCZNE I       14 pkt. 

3) KLASYCZNE II       20 pkt. 

4) NON-CONSECUTIVE SUDOKU      16 pkt. 

5) XV SUDOKU       18 pkt. 

6) ANTIKNIGHT       20 pkt. 

7) FORTRESS       22 pkt. 

8) NIEREGULARNE      22 pkt. 

9) DIAGONALNE      24 pkt. 

10) EXTRA REGIONS      20 pkt. 

11) SUM SUDOKU      24 pkt. 

12) OUTSIDE SUMS      33 pkt. 

13) WIĘKSZE NIŻ       32 pkt. 

 

Powodzenia! 

 

Partnerzy:  

 

 



 

 
SFINKS – Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej 

1. SUDOKU 6X6 – 5 punktów 
 

Uzupełnij diagram cyframi od 1 do 6 tak, aby w każdym wierszu, kolumnie i w każdym 
obwiedzionym grubszą linią prostokącie 2x3 każda cyfra występowała dokładnie raz.  
 
W formularzu odpowiedzi wpisz 12 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 

diagramu. 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. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
SFINKS – Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej 

2. KLASYCZNE I – 14 punktów 
 

Wypełnij diagram cyframi od 1 do 9 wpisując do każdej pustej kratki jedną cyfrę, w ten sposób, 
aby w każdym rzędzie, w każdej kolumnie oraz w każdym z obwiedzionych grubszą linią 
kwadratów 3x3 znalazło się 9 różnych cyfr. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 

 
 

 



 

 
SFINKS – Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej 

3. KLASYCZNE II – 20 punktów 
 

Wypełnij diagram cyframi od 1 do 9 wpisując do każdej pustej kratki jedną cyfrę, w ten sposób, 
aby w każdym rzędzie, w każdej kolumnie oraz w każdym z obwiedzionych grubszą linią 
kwadratów 3x3 znalazło się 9 różnych cyfr. 
 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 

 
 
 
 

 
 



 

 
SFINKS – Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej 

4. NON-CONSECUTIVE SUDOKU – 16 punktów 
 

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.  

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 

 
 
 

 



 

 
SFINKS – Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej 

5. XV SUDOKU – 18 punktów 
 

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. 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 
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6. ANTIKNIGHT – 20 punktów 
 

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. 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 
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7. FORTRESS – 22 punkty 
 

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. 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 
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8. NIEREGULARNE – 22 punkty 
 

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. 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 

 
 
 

 



 

 
SFINKS – Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej 

9. DIAGONALNE – 24 punkty 
 

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. 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 
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10. EXTRA REGIONS - 20 punktów 
 

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. 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 
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11. SUM SUDOKU – 24 punkty 
 

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. 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 

 
PRZYKŁAD:  
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12. OUTSIDE SUMS –  33 punkty 
 

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, liczby 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 lewo, itd.). 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 
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13. WIĘKSZE NIŻ – 32 punkty 
 

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. 

 
W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się na obu głównych przekątnych 
diagramu. 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. 

 
 
 


