
X MISTRZOSTWA 

POLSKI W SUDOKU 

22 luty 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 22 lutego 

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) SUDOKU 6X6     5 pkt. 

2) SUDOKU 8X8     12 pkt. 

3) SUDOKU KLASYCZNE 1    15 pkt. 

4) SUDOKU KLASYCZNE 2    18 pkt. 

5) SUDOKU KLASYCZNE 3    22 pkt. 

6) SUDOKU DIAGONALNE    25 pkt. 

7) PINOCCHIO SUDOKU    28 pkt. 

8) SUDOKU NIEPATRZYSTE    25 pkt. 

9) ANTIKNIGHT SUDOKU    35 pkt. 

10) CONSECUTIVE SNAKES SUDOKU   30 pkt. 

11) SUDOKU NIEREGULARNE 1    35 pkt. 

12) SUDOKU NIEREGULARNE 2    45 pkt. 

13) KILLER SUDOKU     35 pkt. 

14) OUTSIDE SUMS SUDOKU    35 pkt. 

15) BETWEEN SUDOKU    45 pkt. 

16) ARGYLE SUDOKU     40 pkt. 

17) ALL ODD/EVEN SUDOKU    50 pkt. 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

1. SUDOKU 6x6 – 5 punktów  
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 6 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 12 cyfr znajdujących się w 1 rzędzie, 

a następnie w 6 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 

2. SUDOKU 8x8 – 12 punktów 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 8 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 16 cyfr znajdujących się w 2 rzędzie, 

a następnie w 6 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

3. SUDOKU KLASYCZNE 1 – 15 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. 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 4 rzędzie, 

a następnie w 7 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 

4. SUDOKU KLASYCZNE 2 – 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. 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 4 rzędzie, 

a następnie w 6 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

5. SUDOKU KLASYCZNE 3 – 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 w 4 rzędzie, 

a następnie w 6 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 

6. SUDOKU DIAGONALNE – 25 punktów 

 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym 

rzędzie, w każdej kolumnie, w każdym z obwiedzionych grubszą linią 

obszarów i na obu głównych przekątnych każda cyfra występowała 

dokładnie raz. 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 2 rzędzie, 

a następnie w 6 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

7. PINOCCHIO SUDOKU – 28 punktów 
 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. W diagramie znajduje się 18 

niebieskich cyfr tworzących pary: dwie jedynki, dwie dwójki, itd. Dokładnie 

jedna cyfra z pary znajduje się we właściwym miejscu, druga z nich jest 

nieprawdziwa. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 3 rzędzie, 

a następnie w 7 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

8. SUDOKU NIEPARZYSTE – 25 punktów 
 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. Dodatkowo szare pola mogą 

zawierać tylko nieparzyste cyfry. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 5 rzędzie, 

a następnie w 8 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

9. ANTIKNIGHT SUDOKU – 35 punktów 
 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. Dodatkowo pola oddalone 

od siebie jednym ruchem skoczka szachowego muszą zawierać różne cyfry. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 4 rzędzie, 

a następnie w 8 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 

10. CONSECUTIVE SNAKES SUDOKU – 30 punktów 
 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. Dodatkowo kolejne cyfry wpisane 

w pola wzdłuż zaznaczonych linii różnią się o 1. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 3 rzędzie, 

a następnie w 8 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

11. SUDOKU NIEREGULARNE 1 – 35 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. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 3 rzędzie, 

a następnie w 7 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 

12. SUDOKU NIEREGULARNE 2 – 45 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. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 2 rzędzie, 

a następnie w 8 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

13. KILLER SUDOKU – 35 punktów 
 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. Ponadto liczby podane w rogu 

zaznaczonych mniejszych obszarów wskazują sumę cyfr wpisanych 

w danym obszarze. Cyfry w zaznaczonych mniejszych obszarach nie mogą 

się powtarzać. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 2 rzędzie, 

a następnie w 5 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

14. OUTSIDE SUMS SUDOKU – 35 punktów 
 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. Dodatkowo liczby podane poza 

diagramem wskazują sumę cyfr wpisanych w trzech pierwszych polach 

w danym kierunku. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 1 rzędzie, 

a następnie w 8 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 
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Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

15. BETWEEN SUDOKU – 45 punktów 
 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. Dodatkowo wartość cyfr 

wpisanych w pola, przez które przechodzi jedna z linii musi być pomiędzy 

wartością cyfr wpisanych w kółka, z których wychodzi ta linia. Na przykład 

jeśli w kółka wpisane są 2 i 5, wszystkie pola przez które przechodzi ta linia 

mogą zwierać tylko 3 lub 4. Zasada obowiązuje tylko dla bezpośrednio 

połączonych kółek. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 3 rzędzie, 

a następnie w 9 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

16. ARGYLE SUDOKU – 40 punktów 
 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. Dodatkowo na każdej 

z zaznaczonych przekątnych cyfry nie mogą się powtarzać. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 3 rzędzie, 

a następnie w 9 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 



Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej - SFINKS 

17. ALL ODD EVEN SUDOKU – 50 punktów 

 

Obowiązują zasady klasycznego sudoku. Dodatkowo szare pola w danym 

kwadracie 3x3 mogą zawierać tylko parzyste lub tylko nieparzyste cyfry. 

 

W formularzu odpowiedzi wpisz 18 cyfr znajdujących się w 1 rzędzie, 

a następnie w 7 rzędzie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 

żadnymi innymi znakami. 

 

 

 


