
XIX MISTRZOSTWA 

POLSKI 

W ŁAMIGŁÓWKACH 

1 marca 2015 r. 

ZADANIA ELIMINACYJNE 

 

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI: 

1. Formularz odpowiedzi można wysłać 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 14:00 w dniu 1 marca 

2015 r. 

4. Gorąco prosimy o staranne czytanie instrukcji do zadań i jeszcze 

staranniejsze wypełnianie formularza odpowiedzi. 

5. Podczas wysyłania odpowiedzi prosimy się upewnić, czy w dalszym ciągu 

są Państwo zalogowani. 

Partnerzy Mistrzostw: 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA:       Suma: 500 pkt. 

1) BATTLESHIPS     15 pkt. 

2) HASHI      18 pkt. 

3) RETRO TETRO     20 pkt. 

4) MASYU      22 pkt. 

5) KAKURO      23 pkt. 

6) ANGLERS      27 pkt. 

7) HITORI      35 pkt. 

8) POKROPEK      35 pkt. 

9) STARBATTLE     40 pkt. 

10) NURIKABE      40 pkt. 

11) YAJILIN      45 pkt. 

12) SHAKASHAKA     50 pkt. 

13) FUTOSHIKI      60 pkt. 

14) SKYSCRAPERS     70 pkt. 

 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

1. BATTLESHIPS – 15 punktów  
 

Rozmieść w diagramie podaną flotę statków. Statki nie mogą się ze sobą 
stykać, tzn. pola należące do różnych statków nie mogą się dotykać bokiem 
ani rogiem. W jednej kratce może znajdować się tylko jeden element 
statku. Statki mogą być obrócone. Liczby na dole i z prawej strony diagramu 
pokazują, ile w danym rzędzie lub kolumnie ma być kratek, w których 
znajduje się element statku. 
W formularzu odpowiedzi wpisz zawartość najpierw 8 rzędu, następnie 
3 kolumny. Pole ze statkiem oznacz jako X, wodę jako W. Liter nie oddzielaj 
przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 

 

 

  
 

2. HASHI – 18 punktów 
 
Połącz wszystkie wyspy mostami tak, aby z dowolnej wyspy można było 
przedostać się poprzez mosty na każdą inną wyspę. Liczby na wyspach 
określają ile dokładnie mostów ma wychodzić z danej wyspy. Mosty można 
prowadzić tylko w kierunku poziomym i pionowym, równolegle do boków 
diagramu. Każdy most musi łączyć dwie wyspy. Mosty nie mogą się 
przecinać, ani przechodzić przez wyspy. Dwie wyspy mogą być połączone 
ze sobą co najwyżej dwoma mostami. 
W formularzu odpowiedzi wpisz liczbę poziomych mostów z 5 rzędu, 
następnie z 8 rzędu oraz 12 rzędu. Liczb nie oddzielaj przecinkami, spacjami 
ani żadnymi innymi znakami. 
 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

3. RETRO TETRO – 20 punktów 
 
Diagram jest podzielony na tetromina. Zaczernij 7 z nich, w taki sposób, że 
każde zaczernione tetromino ma inny kształt (tetromina można obracać ale 
nie dokonywać odbicia lustrzanego). Dwa zaczernione tetromina nie mogą 
stykać się bokiem lub rogiem. 
W formularzu odpowiedzi podaj ile tetromin jest zaczernionych 

w 4 rzędzie, 9 rzędzie, 5 kolumnie oraz 7 kolumnie. Cyfr nie oddzielaj 

przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 

 

 

 

4. MASYU – 22 punkty 
 
Narysuj w diagramie jedną zamkniętą pętlę, łącząc środki sąsiadujących 
bokiem pól (poziomo lub pionowo). Pętla nie może się rozgałęziać, 
przecinać ani przechodzić przez jedno pole dwa razy. Pętla nie musi 
przechodzić przez wszystkie pola diagramu, ale musi przechodzić przez 
wszystkie pola z kółkami. Przechodząc przez czarne kółka 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 z pól przed lub po białym kółku. 
W formularzu odpowiedzi podaj długość poziomych odcinków pętli 
wyrażonych w kratkach z 5 rzędu, następnie pionowych odcinków 
z 10 kolumny. Liczb nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi 
znakami. 
 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

5. KAKURO – 23 punkty 
 

W każde puste pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9. Cyfry wpisane 
w białe pola, jeśli nie są przedzielone czarnym polem, tworzą ciąg. Liczby 
w czarnych polach określają sumę cyfr w danym ciągu, przy czym liczba 
w prawnym górnym rogu to suma ciągu poziomego, a liczba w lewym 
dolnym rogu to suma ciągu pionowego. Cyfry w danym ciągu nie mogą się 
powtarzać. 
W formularzu odpowiedzi podaj cyfry (z białych pól) znajdujące się 
w 6 rzędzie, a następnie w 10 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, 
spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 

 

6. ANGLERS – 27 punktów 
 

Narysuj linię od każdego rybaka (liczby) do ryby łącząc pionowo lub 
poziomo środki pól. Każda ryba jest złowiona przez jednego rybaka. Liczby 
wskazują długość linii od rybaka do ryby (liczbę pól, przez które przechodzi 
linia, wliczając w to pole z rybą). Linie nie mogą się przecinać ani nachodzić 
na siebie. 
W formularzu odpowiedzi podaj długość poziomych odcinków linii 
wyrażonych w kratkach z 2 rzędu, następnie pionowych odcinków 
z 9 kolumny. Liczb nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi 
znakami. 
 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

7. HITORI – 35 punktów 
 

Wykreśl część liczb z diagramu tak, aby w każdym rzędzie i kolumnie żadna 
liczba nie występowała więcej niż jeden raz. Pola z wykreślonymi liczbami 
nie mogą stykać się bokami. Pozostałe pola muszą tworzyć jedną spójną 
przestrzeń tak, że każde pole z niezakreśloną liczbą styka się z tą 
przestrzenią przynajmniej jednym bokiem. 
W formularzu odpowiedzi podaj zawartość 6 rzędu, a następnie 8 rzędu. 
Wykreślone liczby oznacz jako X. Liczb nie oddzielaj przecinkami, spacjami 
ani żadnymi innymi znakami. 

 

 

8. POKROPEK – 35 punktów 
 
Narysuj zamkniętą pętlę , łącząc kropki pionowo lub poziomo. Pętla nie 
może się przecinać ani nachodzić na siebie. Cyfry w diagramie wskazują, 
przez ile boków pola z cyfrą przechodzi pętla 
W formularzu odpowiedzi wpisz dla 3 rzędu, 5 rzędu a następnie 8 rzędu 
sumę liczb na zewnątrz pętli. Jeśli w danym rzędzie wszystkie cyfry znajdują 
się wewnątrz pętli wpisz 0. Liczb nie oddzielaj przecinakami ani żadnymi 
innymi znakami. 
 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

9. STARBATTLE – 40 punktów 
 

Umieść po dwie gwiazdki w każdym rzędzie, kolumnie oraz zaznaczonym 
obszarze. Gwiazdki nie mogą stykać się ze sobą, nawet rogiem. 
W formularzu odpowiedzi podaj numer kolumny, w której znajduje się 
pierwsza gwiazdka z każdego rzędu, od góry do dołu. Liczb nie oddzielaj 
przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 
    1 2        3        4    5 6        7         8     9 10 

 

10. NURIKABE – 40 punktów 
 
Każda liczba umieszczona w diagramie jest częścią jednej wyspy. Liczba 
określa ilość pól z których składa się dana wyspa, włączając w to pole 
z liczbą. Pola tworzące wyspę muszą tworzyć obszar połączony bokami pól. 
Dwie różne wyspy nie mogą stykać się bokami (mogą stykać się 
narożnikami). Pozostałe pola diagramu należy zaczernić, tak aby tworzyły 
połączony obszar. Zaczernione pola nie mogą tworzyć kwadratów 2x2. 
W skład każdej wyspy powinno wchodzić dokładnie jedno pole z cyfrą. 
W formularzu odpowiedzi wpisz ciąg liczb odpowiadających 5 rzędowi, 
następnie 11 rzędowi. Jeśli pole należy do wyspy, wpisz liczbę 
odpowiadającą powierzchni danej wyspy, jeśli pole jest zaczernione wpisz 
X. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

11. YAJILIN – 45 punktów 
 
Zaczernij część pól w diagramie w taki sposób, by żadne dwa zaczernione 
pola nie stykały się bokami, a przez wszystkie niezaczernione pola można 
było poprowadzić zamkniętą, nieprzecinającą i niestykającą się pętlę 
(łączącą pionowo i poziomo środki pól). Pola z cyframi wskazują, ile 
zaczernionych pól znajduje się w kierunku wskazywanym przez strzałkę. 
W formularzu odpowiedzi podaj długość poziomych odcinków pętli 
wyrażonych w kratkach z 3 rzędu, następnie pionowych odcinków 
z 11 kolumny. Liczb nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi 
znakami. 
 
 

 

12. SHAKASHAKA – 50 punktów 
 
Umieść czarne trójkąty w niektórych białych polach (trójkąty muszą 
zajmować połowę pola, a najdłuższy bok trójkąta musi pokrywać się z jedną 
z przekątnych pola). Po umieszczeniu trójkątów białe pola powinny tworzyć 
obszary w kształcie kwadratu lub prostokąta. Liczby w diagramie podają, ile 
czarnych trójkątów znajduje się w polach sąsiadujących bokiem z polem 
z cyfrą. 
W formularzu odpowiedzi podaj liczbę czarnych trójkątów z 1 rzędu, 
9 rzędu, następnie z 3 kolumny oraz 10 kolumny. Liczb nie oddzielaj 
przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

13. FUTOSHIKI – 60 punktów 
 
W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 8 tak, by w każdym 
rzędzie i w każdej kolumnie każda cyfra występowała dokładnie raz. 
Dodatkowo, wszystkie zaznaczone znaki nierówności muszą zostać 
spełnione. 
W formularzu odpowiedzi podaj cyfry znajdujące się w 2 rzędzie, 
a następnie w 10 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 
żadnymi innymi znakami. 
 

 

14. SKYSCRAPERS – 70 punktów 
 
W diagramie umieść cyfry od 1 do 7, tak aby w każdym rzędzie i kolumnie 
każda cyfra występowała dokładnie raz. Cyfry reprezentują wysokość 
wieżowca umieszczonego w danym polu. Wyższy budynek zasłania niższy. 
Cyfry poza diagramem wskazują na liczbę budynków widocznych w danym 
kierunku. 
W formularzu odpowiedzi wpisz cyfr znajdujących się w 4 rzędzie, 
a następnie w 6 kolumnie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 
żadnymi innymi znakami. 
 
 

 
 


