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BOOKLET 

 

 
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. Zawody rozpoczynają się o 12:30, 19 stycznia. 

4. Termin nadsyłania odpowiedzi mija o godzinie 14:00 w dniu 19 stycznia 2014 r. 

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

formularza odpowiedzi. 

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

7. Poziom trudności zadao przykładowych nie jest powiązany z trudnością zadao konkursowych. 
 

ZADANIA:        Suma: 300 pkt. 

1) EASY AS ABC       7 pkt. 

2) DIFFERENT NEIGHBORS     14 pkt. 

3) FUTOSHIKI       13 pkt. 

4) SAPER        6 pkt. 

5) SIMPLE LOOP      7 pkt. 

6) STAR BATTLE       9 pkt. 

7) TENTS       12 pkt. 

8) MATH SQUARES      12 pkt. 

9) YAJILIN       28 pkt. 

10) NURIKABE       27 pkt. 

11) POKROPEK       28 pkt. 

12) HASHI       32 pkt. 

13) SNAKE       35 pkt. 

14) HEYAWACKY BLOCK      70 pkt. 

 

Powodzenia! 

 

Partnerzy Mistrzostw: 
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1. EASY AS ABC – 7 punktów 
 

W pola diagramu wpisz litery od A do D tak, by w każdym rzędzie 
i w każdej kolumnie każda litera występowała dokładnie raz. Litery 
wypisane z boku diagramu wskazują pierwszą literę widoczną w danym 
kierunku. 
W formularzu odpowiedzi wpisz 12 liter znajdujących się w 3 rzędzie, 
a następnie w 3 kolumnie. Puste pola oznacz jako X. Liter nie oddzielaj 
przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 
 

 

2. DIFFERENT NEIGHBORS – 14 punktów 
 

W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 4 tak, by sąsiadujące 
bokami i rogami pola zwierały różne cyfry. 
W formularzu odpowiedzi wpisz 20 cyfr znajdujących się w 10 rzędzie, 
następnie w 10 kolumnie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 
żadnymi innymi znakami. 
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3. FUTOSHIKI – 13 punktów 
 
W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 6 tak, by w każdym 
rzędzie i w każdej kolumnie każda cyfra występowała dokładnie raz. 
Dodatkowo, wszystkie zaznaczone znaki nierówności muszą zostad 
spełnione.  
W formularzu odpowiedzi wpisz 12 cyfr znajdujących się w 6 rzędzie, 
następnie w 6 kolumnie. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani 
żadnymi innymi znakami. 
 
 

 

4. SAPER – 6 punktów 
 
W niektórych polach diagramu znajdują się miny. Cyfry w diagramie 
oznaczają, ile min styka się bokiem lub rogiem z polem z cyfrą. Pola 
z cyframi nie zawierają min. 
W formularzu odpowiedzi wpisz 20 cyfr, najpierw z 1 rzędu, następnie 
z 6 kolumny. Jeśli w polu znajduje się mina wpisz 1, jeśli pole jest puste 
lub znajduje się w nim cyfra wpisz 0. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, 
spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 
 

 
©Rohan Rao 
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5. SIMPLE LOOP – 7 punktów 
 
Przez wszystkie niezaczernione pola diagramu poprowadź jedną, 
nieprzecinającą się pętlę. Pętla składa się z pionowych lub poziomych 
odcinków poprowadzonych przez środki pól. 
W formularzu odpowiedzi wpisz długości poziomych odcinków pętli 
wyrażonych w kratkach z 1 rzędu, następnie pionowych odcinków 
z 10 kolumny. Przez odcinek pętli rozumie się jej nieprzerwany fragment 
pomiędzy skrętami. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi 
innymi znakami. 
 

 
©Prasanna Seshardi 

Poprawna odpowiedź dla przykładu:  12115 

6. STAR BATTLE – 9 punktów 
 
W niektórych polach diagramu wstaw gwiazdy. W każdym rzędzie, 
kolumnie i w każdym z wyznaczonych obszarów muszą znajdowad się 
dokładnie dwie gwiazdy. Pola z gwiazdami nie mogą się stykad, nawet 
narożnikami. 
W formularzu odpowiedzi wpisz kolejno dla każdego rzędu od góry 
do dołu, numer kolumny, w której znajduje się pierwsza od lewej gwiazda. 
Liczb nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
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7. TENTS – 12 punktów 
 

W niektórych pustych polach diagramu znajdują się namioty. Rozmieśd 
namioty w ten sposób, aby do każdego drzewa był przypisany jeden 
namiot stykający się z nim bokiem. Jeden namiot może byd przypisany 
tylko do jednego drzewa. Pola z namiotami nie mogą stykad się ze sobą, 
nawet narożnikami. Cyfry po bokach diagramu wskazują ilośd namiotów w 
danym rzędzie lub kolumnie. 
W formularzu odpowiedzi wpisz kolejno dla każdego rzędu od góry 
do dołu, numer kolumny, w której znajduje się pierwszy od lewej namiot. 
Jeśli w danym rzędzie nie ma namiotu wpisz 0. Liczb nie oddzielaj 
przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 

 
©Bram de Laat 

8. MATH SQUARES – 12 punktów 
 
W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9. Każda cyfra musi 
wystąpid dokładnie raz. Wszystkie działania matematycznych muszą byd 
poprawne, przy zachowaniu standardowej kolejności wykonywania 
działao. 
W formularzu odpowiedzi wpisz kolejno dziewięd cyfr najpierw 
z pierwszego rzędu od lewej do prawej, następnie z drugiego rzędu 
od lewej do prawej, oraz z trzeciego rzędu od lewej do prawej. Cyfr nie 
oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
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9. YAJILIN – 28 punktów 
 
Zaczernij częśd pól w diagramie w taki sposób, by żadne dwa zaczernione 
pola nie stykały się bokami, a przez wszystkie niezaczernione pola można 
było poprowadzid 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 wpisz długości poziomych odcinków pętli 
wyrażonych w kratkach z 10 rzędu, następnie pionowych odcinków 
z 10 kolumny. Przez odcinek pętli rozumie się jej nieprzerwany fragment 
pomiędzy skrętami. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi 
innymi znakami. 
 

 
Poprawna odpowiedź dla przykładu: 5241 

10. NURIKABE – 27 punktów 
 
Każda liczba umieszczona w diagramie jest częścią jednej wyspy. Liczba 
określa ilośd pól z których składa się dana wyspa, włączając w to pole 
z liczbą. Pola tworzące wyspę muszą tworzyd obszar połączony bokami 
pól. Dwie różne wyspy nie mogą stykad się bokami (mogą stykad  się 
narożnikami). Pozostałe pola diagramu należy zaczernid, tak aby tworzyły 
połączony obszar. Zaczernione pola nie mogą tworzyd kwadratów 2x2 lub 
większych. W skład każdej wyspy powinno wchodzid dokładnie jedno pole 
z cyfrą. 
W formularzu odpowiedzi wpisz ciąg liczb odpowiadających 
4 wierszowi. Jeśli pole należy do wyspy, wpisz liczbę odpowiadającą 
powierzchni danej wyspy, jeśli pole jest zaczernione wpisz 0. Liczb nie 
oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
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11. POKROPEK – 28 punktów 
 
Narysuj zamkniętą pętlę łącząc kropki pionowo lub poziomo. Pętla nie 
może się przecinad ani stykad się. Cyfry w diagramie wskazują, przez ile 
boków pola z cyfrą przechodzi pętla. 
W formularzu odpowiedzi wpisz kolejno dla każdego rzędu od góry 
do dołu sumę liczb na zewnątrz pętli. Jeśli w danym rzędzie wszystkie 
liczby znajdują się wewnątrz pętli wpisz 0. Liczb nie oddzielaj przecinkami, 
spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 
 

 

12. HASHI - 32 punkty 
 
Połącz wszystkie wyspy mostami tak, aby z dowolnej wyspy można było 
przedostad się poprzez mosty na każda inną wyspę. Obowiązują przy tym 
następujące zasady: 
 - liczby na wyspach określają ile dokładnie mostów wychodzi z danej 
wyspy; 
 - mosty można prowadzid tylko w kierunkach poziomym i pionowym 
(równolegle do boków diagramu); 
- każdy most musi łączyd dwie wyspy; 
- mosty nie mogą przecinad się, ani nie mogą przechodzid przez wyspy; 
- dwie wyspy mogą byd połączone między sobą co najwyżej dwoma 
mostami. 
W formularzu odpowiedzi wpisz liczbę poziomych mostów z każdego 
z rzędów zaznaczonych strzałkami w kolejności z góry na dół. Liczb nie 
oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
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13. SNAKE - 35 punktów 
 
Zaczernij niektóre pola diagramu, tak by tworzyły one części węża. Wąż 
składa się z ciągu sąsiadujących bokami zaczernionych pól. Wąż nie może 
się przecinad ani stykad ze sobą. W każdym z zaznaczonych sektorów 
znajdują się dokładnie trzy części węża, niekoniecznie ze sobą połączone. 
W szarych sektorach znajduje się głowa i ogon węża. 
W formularzu odpowiedzi wpisz 20 cyfr odpowiadających 9 rzędowi, 
następnie 9 kolumnie. Jeśli pole jest puste wpisz 0, jeśli pole jest 
zaczernione wpisz 1. Cyfr nie oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi 
innymi znakami. 

14. HEYAWACKY BLOCK – 70 punktów 
 
Zaczernij niektóre z pól diagramu w ten sposób, by wszystkie 
niezaczernione pola tworzyły jedną zwartą przestrzeo. Jeżeli 
w wyznaczonym obszarze znajduje się cyfra to wskazuje ona ile 
zaczernionych pól znajduje się w danym obszarze. Wewnątrz 
wyznaczonych obszarów zaczernione pola muszą tworzyd połączoną 
przestrzeo. Natomiast zaczernione pola występujące w dwóch różnych 
obszarach nie mogą stykad się bokiem. Nigdzie nie mogą wystąpid w linii 
poziomej i pionowej kolejne niezaczernione pola, które należą do trzech 
różnych obszarów. 
W formularzu odpowiedzi wpisz 10 cyfr z 9 rzędu. Jeśli pole jest 
zaczernione wpisz 1, jeśli pole jest niezaczernione wpisz 0. Cyfr nie 
oddzielaj przecinkami, spacjami ani żadnymi innymi znakami. 
 

 


