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ЗВЕЗДНА БИТКА
Разположете по две звезди във всеки
ред, всяка колона и всяка очертана
област. Звездите не могат да се
допират даже диагонално.
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ПРИМКА

Пример:

Начертайте непрекъсната затворена линия състояща
се от прави секции, която свързва центровете на
клетките без да се пресича. Числата отстрани
показват броя на квадратчетата заети от линията в
реда или колоната.
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ТЕРМОМЕТРИ
В полето са разположени няколко термометъра,
като всеки може да показва различна
температура. Термометърът може да бъде
празен, пълен догоре или частично запълнен
започвайки от резервоара. Числата отстрани
показват колко клетки са запълнени в съответния
ред или колона.
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СНЕЖИНКИ
Разположете няколко фигури с дадената форма, така че да не се допират. Фигурите могат да
бъдат завъртани. Числата отстрани показват броя заети клетки в реда сочен от стрелката.
Внимание: полето се състои от шестоъгълни клетки
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СТРЕЛКИ
В клетките отстрани нарисувайте стрелки,
която да сочат към полето с числата.
Стрелките могат да бъдат ориентирани
хоризонтално, вертикално или диагонално.
Всяко число трябва да показва броя на
стрелките, които сочат към него.
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СУМАРНО ДЪРВО
Разположете числата от 1 до 12
в кръгчетата. Ако някое кръгче
е свързано с други над него, то
то трябва да е равно на сумата
им.
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ЛОДКИ
Разположете лодки с единичен размер
в полето, така че да не се допират
даже диагонално. Броят на лодките в
редовете/колоните е показан.
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КАКУРО
Попълнете клетките с цифри от 1 до 9.
Числата показват сумата на цифрите в
съседните клетки надолу или надясно
(цифрите във всяка “дума” трябва да са
различни)
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СУДОКУ УБИЕЦ
Попълнете цифрите от 1 до 9, така че да се срещат само по един път във всеки ред, всяка колона и
всяка от маркираните области с размер 3х3 клетки. Числата са групирани и са дадени сумите на
включените числа. Едно и също число не може да се повтаря 2 пъти в групата.
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РАДАР
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.
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ПО ЛИНИИТЕ
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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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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МАГНИТИ
Една до друга са разположени
магнитни и немагнитни плочи. Всяка
магнитна плочка има два половини:
положителна (+) и отризателна (-).
Половинки с един и същ символ не
могат да се допират хоризонтално
или вертикално. Числата отстрани
показват броя на магнитните
половинки в реда или колоната.
Отблежете немагнитните плочки
и разположението на магнитните
полюси.
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ДОМИНО ВЕРИГА
Комплект домино без чифтовете
формира показания контур. Домината
се допират със страни с еднакви
цифри. Числата отстрани показват
сумите на цифрите в реда/колоната.
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10 РАЗЛИКИ
Намерете 10 разлики между двете картинки
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