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Bonus: 

 w każdej rundzie za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań przed czasem 

zawodnik otrzymuje dodatkowe 2 pkt. za każdą pełną minutę 
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1. Hashi (14pkt)  

Połącz wszystkie wyspy mostami tak, aby z dowolnej wyspy można było przedostać się 
poprzez mosty na każda inną wyspę. Obowiązują przy tym następujące zasady:  
 
- liczby na wyspach określają ile dokładnie mostów ma wychodzić  z danej wyspy;  
- mosty można prowadzić tylko w kierunkach poziomym i pionowym (równolegle do boków 
rysunku);  
- każdy most musi łączyć dwie wyspy;  
- mosty nie mogą się przecinać, ani nie mogą przechodzić przez wyspy;  
- dwie wyspy mogą być połączone między sobą co najwyżej dwoma mostami. 

 

2. Masyu (8 pkt) 

 Narysuj w diagramie jedną zamkniętą pętlę, łączącą środki sąsiadujących bokiem 
kwadratów (poziomo lub pionowo). Pętla nie może się rozgałęziać, przecinać ani 
przechodzić przez jedno pole 2 razy. Pętla nie musi przechodzić przez wszystkie pola 
diagramu, ale musi przechodzić przez wszystkie pola z kółkami. Przechodząc przez czarne 
kółko pętla musi zakręcać o 90 stopni i przechodzić prosto przez następne pole (z obu stron 
czarnego kółka). W białym kółku pętla nie może zakręcać, ale musi zakręcać w co najmniej 
jednym polu poprzedzającym białe kółko. 

 

3. Shakashaka (18 pkt) 
 
Umieść  czarne trójkąty w niektórych białych kratkach (trójkąty muszą zajmować połowę 
kratki, a najdłuższy bok trójkąta musi pokrywać się z jedną z przekątnych kratki).  Po 
umieszczeniu trójkątów białe kratki powinny tworzyć obszary w kształcie kwadratu lub 
prostokąta. Liczby w diagramie podają, ile czarnych trójkątów znajduje się w kratkach 
sąsiadujących bokiem z kratką z liczbą (trójkąty niekoniecznie muszą się stykać bokiem z 
polem z liczbą). 

 

4. Shikaku (9 pkt) 
 

 Podziel diagram na prostokąty wzdłuż przerywanych linii. Każdy prostokąt musi zawierać 
jedną liczbę, która podaje ilość kratek w tym prostokącie. Każde pole musi być częścią 
dokładnie jednego prostokąta. 

 

5. Slitherlink (11 pkt) 
 
Narysuj zamkniętą pętlę łącząc niektóre kropki pionowo lub poziomo. Pętla nie może się 
krzyżować ani dotykać się. Liczby w diagramie pokazują, przez ile odcinków wokół nich 
przechodzi pętla. 
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1. Tapa (19+29 pkt) 

 
 Zaczernij część pól, aby stworzyć ciągłą ścianę. Liczby w kwadratach podają długość 

kolejnych czarnych pól w polach sąsiadujących z tym kwadratem. Jeśli w kwadracie jest 
więcej niż jedna liczba, pomiędzy zaczernionymi polami musi być przynajmniej 1 białe pole. 
Zaczernione pola nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 ani większych. Nie wolno zaczerniać pól 
zawierających liczby. 

 

2. Operation tapa (18+23 pkt)  

 
 Zaczernij część pól, aby stworzyć ciągłą ścianę. Liczby w kwadratach podają długość 

kolejnych czarnych pól w polach sąsiadujących z tym kwadratem. Jeśli w kwadracie jest 
więcej niż jedna liczba, pomiędzy zaczernionymi polami musi być przynajmniej 1 białe pole. 
Zaczernione pola nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 ani większych. Nie wolno zaczerniać pól 
zawierających liczby. Dodatkowo symbole i liczby poza diagramem podają wynik działania 
matematycznego, utworzonego przez długości zaczernionych kratek w przylegającym 
wierszu lub kolumnie (w przypadku odejmowania i dzielenia zaczynamy od większej liczby). 

 

3. Skyscrapers (5+8 pkt) 

 
 Umieść liczby od 1 do 6 (od 1 do 5 w przykładzie) w każdym wierszu i w każdej kolumnie. 

Te liczby odpowiadają wysokości wieżowców. Liczby poza diagramem podają ilość 
widocznych wieżowców w przylegającym do tej liczby wierszu lub kolumnie. Wyższe 
wieżowce zasłaniają niższe. 

 

4. Skyscrapers Blocks (22+29 pkt) 

 
 Umieść liczby od 1 do 6 w każdym wierszu i w każdej kolumnie. Te liczby odpowiadają 

wysokości wieżowców.  Liczby poza diagramem podają ilość widocznych wieżowców w 
przylegającym do tej liczby wierszu lub kolumnie. Wyższe wieżowce zasłaniają niższe. 
Wieżowce tworzą dwucyfrowe liczby i znaki „>” i „<” pomiędzy nimi pokazują, która z tych 
liczb jest większa. 

 

5. Snail Sudoku (19 pkt) 

 
 Umieść liczby od 1 do 4 tak, aby w każdym wierszu, każdej kolumnie i każdej spirali 3x3 

każda liczba wystąpiła dokładnie raz. Liczby w każdej spirali powinny być umieszczone w 
kolejności rosnącej od wejścia do spirali do jej środka. Liczby nie mogą być umieszczone w 
polach ze znakiem „-„ . 

 
 
 
 
 



6. Bosnian Road (16+17 pkt) 

 
 Narysuj zamkniętą pętlę przechodzącą przez niektóre białe kratki, łącząc środki kratek 

liniami pionowymi i poziomymi. Pętla nie może się krzyżować ani dotykać się. Liczby w 
czarnych kratkach podają ilość kratek sąsiadujących z nią bokiem lub wierzchołkiem, przez 
które przechodzi pętla. 

 

7. Smashed Multiples (21+24 pkt)  

 
 Umieść podane liczby w diagramie tak, aby każda z tych liczb wystąpiła w każdym wierszu i 

każdej kolumnie dokładnie raz. Dodatkowo dokładnie dwa pola w każdym wierszu lub 
kolumnie powinny być zaczernione. Liczby (jedno- lub wielocyfrowe) pomiędzy 
zaczernionymi kratkami muszą być wielokrotnościami liczb poza diagramem w 
odpowiadającym wierszu lub kolumnie. Liczby wielocyfrowe muszą być czytane z góry do 
dołu lub z lewej do prawej. Zaczernione pola powinny sąsiadować ze sobą, jeśli „X” jest 
umieszczony w tym wierszu lub w tej kolumnie. Jeśli obok danego wiersza lub kolumny nie 
ma ani liczby, ani znaku „X”, zaczernione pola mogą, choć nie muszą, sąsiadować ze sobą.  

8. Wittgenstein Briquet (12 pkt) 

 
 Umieść w diagramie pewną ilość prostokątów 1x3. Pola, na których umieszczone są 

prostokąty uznajemy za zaczernione. Prostokąty nie mogą nachodzić na siebie ani zajmować 
kratek z liczbami. Liczby w diagramie podają ilość prostokątów, które stykają się bokiem z 
kratką z liczbą. Wszystkie białe pola muszą być ze sobą połączone (tzn. z każdego białego 
pola da się dojść na każde inne białe pole przechodząc tylko przez inne białe pola).  

 

9. Magic P (15+23 pkt) 

 
 Umieść wszystkie podane słowa w diagramie. Słowa muszą być czytane z lewej do prawej 

lub z góry do dołu. Kratki z różnymi słowami nie mogą się stykać bokiem ani wierzchołkiem. 
W każdym wierszu i każdej kolumnie litera P musi być umieszczona dokładnie raz. 
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1. Corral (30 pkt) 
 
Narysuj zamkniętą pętlę przechodzącą wzdłuż narysowanych linii. Wszystkie liczby w 
diagramie znajdują się wewnątrz pętli i wskazują ile pól wewnątrz pętli w rzędzie i 
kolumnie jest z danego pola widoczne (włączając to pole zawierające liczbę). Linia pętli 
ogranicza widoczność. 

  

2. Country Road (30 pkt) 
 
Narysuj zamkniętą pętlę przechodzącą przez środki pól i biegnącą poziomo lub pionowo. 
Pętla przechodzi jeden raz przez wszystkie wyznaczone na diagramie obszary (w dokładnie 
jednym miejscu wchodzi i w jednym miejscu wychodzi).  W co najmniej jednym z każdych 
dwóch sąsiadujących krawędzią pól, leżących bezpośrednio przy granicy pomiędzy dwoma 
sąsiadującymi obszarami, znajduje się pętla. Jeżeli w danym obszarze znajduje się liczba to 
pokazuje ona przez ile pól w nim przechodzi pętla. 

  

3. Heyawacky (30 pkt) 
 
Zaczernij niektóre z pól diagramu w ten sposób, by żadne dwa zaczernione kwadraty nie 
stykały się krawędzią oraz żeby wszystkie niezaczernione pola tworzyły jedną zwarta 
przestrzeń. Jeżeli w wyznaczonym obszarze znajduje się liczba to pokazuje ona ile dokładnie 
pól ma zostać wewnątrz zaczernionych. Nigdzie nie mogą  wystąpić w linii poziomej i 
pionowej kolejne niezaczernione pola, które należą do trzech obszarów 

  

4. Penta Sight (30 pkt) 
 
Umieść w diagramie wskazane elementy pentomino (rotacja i odwrócenie nie zmienia 
elementu) w taki sposób, by żadne dwa z nich nie stykały się, nawet rogami. Pola z cyframi 
nie mogą zostać przykryte. Jeżeli w polu znajduje się liczba to pokazuje ona ile jest 
widocznych pól w rzędzie i kolumnie, włączając to pole z cyfrą. Elementy pentomino 
ograniczają widoczność. 

  

5. Pentopia (30 pkt) 
 
Umieść w diagramie co najwyżej jeden raz wskazane elementy pentomino (rotacja i 
odwrócenie nie zmienia elementu) w taki sposób, by żadne z nich nie stykały się, nawet 
rogami. Wskazówki w niektórych polach pokazują w którym kierunku (w rzędzie i 
kolumnie) znajduje się najbliżej widziany element lub elementy (jeżeli w znajdują się w tej 
samej odległości od danego pola). 

  
 
 



6. The persistence of memory (30 +30 pkt) 
 
Umieść w diagramie jedną, niezamkniętą, przechodzącą pionowo lub poziomo przez środki 
pól linię, której początek i koniec został wskazany. Linia przechodzi przez wszystkie 
wyróżnione obszary. Przez każde dwa takie same (z dokładnością do obrotu i odwrócenia) 
obszary linia przechodzi dokładnie w ten sam sposób (w tym samym miejscu wchodzi, 
biegnie wewnątrz i wychodzi). 

  

7. Regional Yajilin (30 pkt) 
 
Zaczernij część pól w diagramie w taki sposób, by żadne dwa nie stykały się krawędzią, a 
przez wszystkie niezaczernione pola można było poprowadzić zamkniętą, nieprzecinającą i 
niestykającą się pętlę (łączącą pionowo i poziomo środki pól). Jeżeli w wyznaczonym 
obszarze znajduje się liczba, to wskazuje ona ile ma w niej zostać zaczernionych pól. 

  

8. Tapa Skyscrapers (30 pkt) 
 
Zaczernij część pól w diagramie, aby stworzyć ciągłą ścianę. Liczby w kwadratach podają 
długość kolejnych czarnych pól w polach sąsiadujących z tym kwadratem. Jeśli w kwadracie 
jest więcej niż jedna liczba, pomiędzy zaczernionymi polami musi być przynajmniej jedno 
białe pole. Zaczernione pola nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 ani większych. Pól 
zawierających liczbę nie można zaczerniać. Dodatkowo odcinek w linii poziomej lub 
pionowej zawierający n zaczernionych wszystkich kolejnych pól reprezentuje wieżowiec o 
wysokości n. Liczby na zewnątrz diagramu pokazują ile w danym rzędzie lub kolumnie 
widać kolejnych wieżowców. 

  

9. Yaisan Kazusan (30 pkt) 
 
Zaczernij niektóre z pól diagramu w ten sposób, by żadne dwa zaczernione kwadraty nie 
stykały się krawędzią oraz żeby wszystkie niezaczernione pola tworzyły jedną zwarta 
przestrzeń. Pola zawierające strzałkę i liczbę również mogą zostać zaczernione. 
Niezaczernione pola z liczbą wskazują ile w kierunku wskazanym przez strzałkę jest 
zaczernionych pól. 
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1. Łamigłówka inżynierska 
 
Odgadnij hasło. Hasło to rzeczownik pospolity w mianowniku liczby pojedynczej. 
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1. Akari (16 pkt) 

 

Umieść żarówki w diagramie tak, aby każda kratka była oświetlona. Żarówki oświetlają wszystkie 

kratki, które są widoczne pionowo lub poziomo, włacznie z kratką z żarówką. Czarne kratki blokują 

światło żarówki. Żadne dwie żarówki nie mogą oświetlać siebie nawzajem. Liczby w czarnych 

kratkach podają ilość żarówek w kratkach stykających się bokiem. 

 

2. Regional Akari (26 pkt) 

 

Umieść żarówki w diagramie tak, aby każda kratka była oświetlona. Żarówki oświetlają wszystkie 

kratki, które są widoczne pionowo lub poziomo, włacznie z kratką z żarówką. Czarne kratki blokują 

światło żarówki. Żadne dwie żarówki nie mogą oświetlać siebie nawzajem. Każdy otoczony grubszą 

linią obszar zawiera jedną żarówkę. 

 

3. Maxi Loop (30 pkt) 

 

Narysuj zamkniętą pętlę przechodzą przez wszystkie kratki łącząc środki kratek liniami pionowymi 

i poziomymi. Pętla nie może się krzyżować ani dotykać się. Liczby w otoczonych grubszą linią 

obszarach podają największą ilość kratek, przez które przechodzi pętla nie wychodząc poza ten 

obszar. 

 

4. Liar Loop (32 pkt) 

 

Narysuj zamkniętą pętlę przechodzą przez wszystkie kratki łącząc środki kratek liniami pionowymi 

i poziomymi. Pętla nie może się krzyżować ani dotykać się. Liczby w otoczonych grubszą linią 

obszarach podają przez ile kratek nie przechodzi pętla nie wychodząc poza ten obszar, tzn. jeśli 

pętla przechodzi przez obszar, to zawsze przechodzi przez ilość kratek mniejszą lub większą niż 

podana liczba. 

 

 

 

 



5. Tapa (15 pkt) 

 

Zaczernij część pól, aby stworzyć ciągłą ścianę. Liczby w kwadratach podają długość kolejnych 

czarnych pól w polach sąsiadujących z tym kwadratem. Jeśli w kwadracie jest więcej niż jedna 

liczba, pomiędzy zaczernionymi polami musi być przynajmniej 1 białe pole. Zaczernione pola nie 

mogą tworzyć kwadratów 2x2 ani większych. Nie wolno zaczerniać pól zawierających liczby. 

 

6. Nurikabe (24 pkt) 

 

Zaczernij część pól w taki sposób, by stworzyć obszary połączonych ze sobą białych pól. Każdy taki 

obszar zawiera dokładnie jedną cyfrę, która pokazuje, ile pól wchodzi w skład tego obszaru. Obszary 

oddzielone są od siebie czarnymi polami. Wszystkie czarne pola są ze sobą połączone (tzn. z 

każdego czarnego pola da się dojść na każde inne czarne pole przechodząc tylko przez inne czarne 

pola). Czarne pola nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych. Nie można zaczerniać pól z 

cyframi. 

 

7. Small Region Star Battle (20 pkt) 

 

Umieść 2 gwiazdy w każdym wierszu i w każdej kolumnie. Każdy otoczony grubszą linią obszar 

musi zawierać jedną gwiazdę. Kratki z gwiazdami nie mogą sąsiadować ze sobą bokiem ani 

wierzchołkiem.  

 

8. Heyawacky (28 pkt) 

 

Zaczernij część kratek w diagramie. Czarne kratki nie mogą sąsiadować ze sobą bokiem. Wszystkie 

białe pola muszą być ze sobą połączone (tzn. z każdego białego pola da się dojść na każde inne białe 

pole przechodząc tylko przez inne białe pola). Białe kratki w każdym wierszu i w każdej kolumnie 

nie oddzielone czarną kratką mogą zajmować maksymalnie dwa oddzielone grubszą linią obszary. 

Liczby w tych obszarach podają ilość kratek w tych obszarach, które powinny być zaczernione. 

 

 

9. Skyscrapers (14 pkt) 

 



Umieść liczby od 1 do 7 w każdym wierszu i w każdej kolumnie. Te liczby odpowiadają wysokości 

wieżowców. Liczby poza diagramem podają ilość widocznych wieżowców w przylegającym do tej 

liczby wierszu lub kolumnie. Wyższe wieżowce zasłaniają niższe. 

 

10. Easy as Japanese Sums (34 pkt) 

 

Umieść liczby od 1 do 5 w każdym wierszu i w każdej kolumnie. Liczby poza diagramem podają 

sumę początkowych liczb nieoddzielonych od siebie pustą kratką widocznych z tej strony w 

przylegającym rzędzie lub kolumnie. 

 

11. Slitherlink (22 pkt) 

 

Narysuj zamkniętą pętlę łącząc kropki pionowo lub poziomo. Pętla nie może się krzyżować ani 

dotykać się. Liczby w diagramie podają, przez ile odcinków wokół nich przechodzi pętla. 

 

12. Turning Fences (39 pkt) 

 

Narysuj zamkniętą pętlę łącząc kropki pionowo lub poziomo. Pętla nie może się krzyżować ani 

dotykać się. Liczby w diagramie podają w ilu z czterech punktów wokół nich pętla zakręca. 

 

 

 

 

 

 

 


