35

точки

СУДОКУ

Пример

Попълнете клетките с цифри от 1 до 9 така,
че всяка цифра да се среща във всеки ред
и всяка колона точно един път. Освен това
цифрите трябва да се срещат точно по един
път и във всяка от заградените зони. Част от
цифрите вече са попълнени.

20

точки

БОЙНИ КОРАБИ

Пример

Няколко бойни кораба, с размери и брой
както са дадени отстрани, се намират някъде
в морето. Могат да бъдат ориентирани както
хоризонтално, така и вертикално, и не могат
да заемат съседни клетки (вкл. диагонално).
Числата отстрани показват колко клетки в
съответния ред или колона са заети от кораби.
Открийте как са разположени корабите.

5

точки

H2O

Пример

На полето са разположени 15 водни
молекули всяка с по един атом кислород и
два атома водород. Атомите на кислорода
не могат да заемат съседни клетки с друг
атом на кислород. Определете къде са
разположени кислородните атоми и с кои два
атома водород са свързани в молекула.
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Пример

20

ЗИГ-ЗАГ

Начертайте непрекъсната линия, която
да свързва стрелката горе вляво със
стрелката долу вдясно. Линията може да
минава само хоризонтално или вертикално
като може да завива само в центровете
на клетките и не
може да пресича
себе си. Цифрите
отстрани показват
през колко клетки
в
съответният
ред или колона
п р е м и н а в а
линията.

точки

15

точки

Пример

25

точки

ЧИСЛОВА ЗМИЯ

Попълнете числата от 1 до 58 при следните
условия: Всяко следващо поредно число се
намира в клетка съседна на предишното по
вертикала или хоризонтала, но не и диагонално.
Числа, които не са
поредни не могат да
бъдат
разположени
в
съседни
клетки.
Отстрани на таблицата е
показан броят запълнени
клетки в съответния ред
или колона.

ДОМИНО

Пълен комплект от плочки за домино са
подредени една до друга. Целта е да се
намери и очертае разположението на всяка
плочка.
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15

точки

РАДАР

Пример

Метеорологичен радар засича няколко
буреносни облака. Всеки облак заема
правоъгълна област с минимален размер
по всяка от страните 2 клетки. Отделните
облаци не могат да заемат съседни клетки,
даже и диагонално. Отстрани на редовете
и колоните е дадено колко клетки в реда
или колоната са заети от облаци. Намерете
разположението на облаците.

10

точки

КВАДРАТИ

Пример

Защриховайте колкото е необходимо
квадратни области така, че числата отстрани
да показват броя на запълнените клетки в
реда или колоната. Областите могат да имат
размер 1х1, 2х2, 3х3, и т.н. и не могат да
заемат съседни клетки, даже и диагонално.

30

Пример

точки

БЛОКОВЕ

Жилищен квартал с размери 6 на 6 е застроен
със сгради с височина от 1 до 6 етажа така, че във
всеки ред или колона да няма две сгради с еднаква
височина. Числата отстрани на редовете и колоните
показват колко сгради се виждат
като се гледа от нея посока (повисоките сгради закриват пониските зад тях). Определете
височината на всички сгради.
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Пример

НОМЕРИРАЙ ПРАВОЪГЪЛНИЦИТЕ

Дадена площ е разделена на 9
правоъгълника, номерирани от 1 до 9 (в
кръгчетата). Числата в долния десен ъгъл
на
правоъгълниците
представляват суми на
номерата на съседните
правоъгълници.
Открийте
как
са
номерирани
правоъгълниците.

5

точки

Пример

15

точки

10

Пример

точки

4

БУКВОГРАМА

Всяка клетка в таблицата може да съдържа
една от буквите {A, B, C, D} или да бъде
празна. Всяка буква се среща точно по един
път във всеки ред и във
всяка колона. Буквите
отстрани на таблицата
показват коя е първата
попълнена
буква
от
близкия край на реда или
колоната.

Пример

10

точки

МИННО ПОЛЕ

В празните клетки на полето имате
разположени
20
мини.
Всяка
цифра
обозначава
броя
на
мините в съседните
клетки.
Намерете
разположението
на
всички мини.

БУКВЕНИ ДВОЙКИ

Прекарайте
линии,
които
да
свързват
еднаквите двойки букви.
Линиите не трябва да се
пресичат или застъпват
или
да
минават
диагонално.
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Пример

Трябва да разделите даден терен на
правоъгълни парцели,
като границите могат
да минават само по
пунктирните
линии.
Всеки парцел трябва
да съдържа точно едно
число, което да е равно
на броя на клетките му.

СТРЕЛКИ

Във всяка от клетките отстрани нарисувайте
стрелка, която да сочи към
полето с цифрите в центъра.
Стрелките могат да бъдат
ориентирани хоризонтално,
вертикално или диагонално.
Всяка цифра да показва броя
на стрелките, които сочат към
нея.
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ОГРАДА

точки

Прекарайте по пунктирните линии един
единствен затворен контур. Линията не може
да се пресича или да допира себе си в никой
от ъглите. Цифрите
в някои от клетките
показват по колко от
страните на съответната
клетка, трябва да минава
линията.

5

точки

Пример

Пример

30

точки

20

ПАРЦЕЛИ

Пример

15

точки

ПОЛУЧИ СУМИТЕ

Във всяка клетка стои цифра от 1 до 9.
Отстрани са дадени сумите на цифрите
в съответния ред, колона или диагонал.
Д о п и ш е т е
липсващите
цифри (могат да се
повтарят).

5

30

Пример

точки

АРХИПЕЛАГ

В тропическо море имате 10 острова, всеки с
размер 1х3 клетки. Островите са ориентирани
хоризонтално или вертикално и не могат
да заемат съседни клетки. На всеки остров
има различен брой палми от 0 до 9, което
се обозначава със съответното число върху
острова. Числата отдолу и вдясно показват
броя на островите в реда или колоната.
Числата отгоре и вляво показват общият
брой на палмите на островите в реда или
колоната. Отбележете
разположението
на
островите и броя на
палмите на всеки от
тях.

10

точки

ПАЛАТКИ

Пример

Свържете с всяко дърво по една палатка,
разположена в една от съседните клетки по
вертикала или хоризонтала. Една палатка
може да е съседна на повече от едно дърво,
но може да е свързана само с едно. Две
палатки не могат да заемат съседни клетки,
даже диагонално.

35

Пример

точки

6

ЦИФРОВИ ЗОНИ

Имате осем зони с различен размер. Първата съдържа
една
единица,
втората
две
двойки, третата – три тройки, ...,
осмата – осем осмици. Всяка зона
трябва да заема непрекъсната
област като цифрите трябва да
бъдат
задължително
съседни
по хоризонтала или вертикала.
Числата отстрани показват сумата
на цифрите в реда или колоната.
Запълнете всички клетки.
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Пример

точки

ФАРОВЕ

В морето са разположени 10 фара (цветните
клетки с числата). Тези фарове светят в четирите
посоки и могат да бъдат видени само от лодка,
разположена в същият ред или колона, в която
е фарът. Числото на всеки фар показва броят
на лодките, от които този фар се вижда. Общо
в морето има 10 лодки. Намерете тяхното
разположение
като
знаете, че те не могат да
заемат съседна клетка с
друга лодка или фар.

20

точки

ПОЛОВИНКИ ДОМИНО

Пример

Имате 9 половинки от домино всяка с различен
брой точки от 1 до 9 разположени както е показано
отстрани. Разположете тези половинки в таблицата
така, че числата отстрани да показват броя на
точките в съответния ред или колона. Можете да
ги въртите при нужда.

15

точки

ЛЪЧИ

Пример

Начертайте една или повече прави линии,
започващи от всяко число и продължаващи
вертикално или хоризонтално така, че
тези прави линии да преминат общо през
толкова празни клетки, колкото е числото,
от което започват. Клетката с числото не се
брои. Линиите не могат да се застъпват или
пресичат.
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