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1. Skyscrapers (13 pkt.)
W diagramie umieść cyfry od 1 do N, tak aby w każdym rzędzie i kolumnie każda cyfra występowała dokładnie raz. Cyfryreprezentują wysokość wieżowca umieszczonego w danym polu. Wyższy budynek zasłania niższy. Cyfry poza diagramemwskazują na ilość budynków widocznych w danym kierunku.

2. First Seen Coral (56 pkt.)
Zaczernij niektóre pola diagramu, tak aby tworzyły ciągły obszar (coral), nie stykający się narożnikami. Zaczernione pola nie mogą tworzyć kwadratów 2x2. Białe pola muszą być połączone bokami z którymś z brzegów diagramu. Liczby poza diagramem wskazują na długość pierwszego w danym rzędzie lub kolumnie ciągu zaczernionych pól.
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3. Paint By Products (59 pkt.)
Zaczernij niektóre pola diagramu, tak aby liczby poza diagramem wskazywały iloczyn długości ciągłych segmentów zaczernionych pól w danym rzędzie lub kolumnie.

4. Japanese Sums Tapa (63 pkt.)
Zaczernij niektóre pola, tak aby stworzyć ciągłą ścianę. Cyfry w kwadratach podają długość kolejnych zaczernionych pól stykających się z tym polem również rogami. 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. Nie wolno zaczerniać pól zawierających liczby. Pozostałe pola diagramu uzupełnij cyframi od 1 do 7. Cyfry nie mogą powtarzać się w rzędach i kolumnach. Liczby poza diagramem wskazują sumę cyfr w danym rzędzie lub kolumnie. Jeśli występuje więcej niż jedna suma w rzędzie lub kolumnie, pomiędzy cyframi musi wystąpić przynajmniej jedno zaczernione pole. Sumy podane są w kolejności występowania.
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5. Battlemines (70 pkt.)
Rozmieść w diagramie podaną flotę statków. Statki nie mogą dotykać się bokiem ani rogiem. Cyfry w diagramie wskazują ile pól zawierających statek znajduje się w ośmiu z otaczających cyfrę pól. Pola z cyframi nie mogą zawierać statków.

6. Diagonal Differences (70 pkt.)
Wpisz cyfry od 1 do 6  (1 do 5 dla przykładu) tak aby każda cyfra występowała dokładnie raz w każdym rzędzie i kolumnie. Liczby w diagramie na przecięciach pól wskazują na różnicę pomiędzy dwiema liczbami dziesiętnymi utworzonymi z cyfr znajdujących się w tych polach czytanymi po przekątnych, z góry na dół.
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7.  LITS (91 pkt.)
Zaczernij dokładnie cztery pola w każdym z obwiedzionych grubą linią obszarów tak, by tworzyły one jedno z tetromin w kształcie L, I, T lub S. Wszystkie zaczernione pola muszą być ze sobą połączone. W diagramie nie może się pojawić żaden kwadrat 2x2 którego wszystkie pola byłyby zaczernione. Jeśli dwa tetromina w sąsiadujących ze sobą regionach stykają się bokiem, nie mogą mieć tego samego kształtu (L, I, T lub S), niezależnie od obrotów i odbić lustrzanych.

8. Latin Square (97 pkt.)
Wpisz liczby od 1 do n, gdzie n jest liczbą białych pól w rzędzie lub kolumnie. W rzędach i kolumnach cyfry nie mogą się powtarzać.
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9. Capsules (148 pkt.)
Wpisz liczby od 1 do 5, tak aby żadne dwa sąsiadujące bokiem lub rogiem pola nie zawierały tych samych liczb.  Każdy z zaznaczonych obszarów zawiera różne cyfry od 1 do 5.


