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Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време на онлайн кръга. 
За всеки вид главоблъсканица ви е дадено условието (онагледено с пример) и са ви дадени 1 или 
2 състезателни задачи. Към всяка състезателна задача е написано колко точки ще получите при 
правилното и решаване.

Повечето задачи могат да се решат само с логика, но за някои от тях ще се наложи изследване на няколко 
възможни варианта. За това препоръчваме решаването на задачите с молив.

Абсолютно забранено е използването на външна помощ от какъвто и да е вид. Това включва помощ от 
друг човек, компютър, калкулатор, книги, Интернет и т.н.

За всяка задача е описано в какъв формат трябва да предадете отговора. Числата задължително трябва 
да се запишат в реда, указан в инструкциите. Ако редът е маркиран със стрелка, то следвайте посоката 
на срелката, ако не - то отляво надясно. Ако имате повече от един ред, то редовете се въвеждат отгоре 
надолу. Всички отговори трябва да попълните на този адрес:

http://www.puzzle-bg.com/bpc2007/answers.php

Оценяване: 
Точките, предвидени за всяка задача съответстват на приблизителната оценка на средното време за 
решаване на съответната задача (включително времето за попълване на отговора). Вие получавате:
- при правилен отговор - назначените точки за задачата
- при непопълнен отговор - 0 точки
- при попълнен грешен отговор - 5 точки наказание

Ако решите и подадете правилни отговори на всички задачи преди изтичане на времето, получавте 
допълнително по 2 точки бонус за всяка спестена минута.

При подаване на отговорите след изтичане на времето, получавате по 4 точки наказание за всяка минута 
просрочване.

Допуска се многократно подаване на отговори като всеки път дописвате отговорите на решените 
задачи след предишното подаване. Можете да подавате и корекции на отговорите - приема се последно 
подадения отговор. Ако клетката за даден отговор е празна, то последния подаден попълнен отговор се 
запазва. Ако искате да изтриете вече подаден отговор попълнете знак ‘-’ (минус) в клетката.



ABCD

Всеки ред и всяка колона трябва да съдържа 
буквите ABCD (ABC в примера) и две празни 
места. Буквите дадени отстрани показват 
първата буква, която се вижда следайки от нея 
посока.

Отговор: напишете буквите в двата реда 
маркирани със стрелка. За дадения пример 
отговорът е “CBA,ACB”

Не по-малко от 3

Попълнете в празните полета числа от 
1 до 13, така че разликата между две 
съседни числа е не по-малка от 3.

Отговор: Въведете шестте числа от 
средния кръг започвайки от даденото 
и продължавайки по часовниковата 
стрелка. Отговора на примера е: 
“8,3,6,10,4,1”.  
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Паяжина

Впишете цифри от 1 до 7 в празните 
кръгчета, така че на всяка права и на всяка 
окръжност числата да не се повтарят. 
Освен това всички суми на съединените с 
удебелена черта двойки кръгчета трябва 
да са различни.

Отговор: напишете цифрите на двете 
маркирани със стреки линии. За примера 
отговорът е “3642517,1572346”

Завои
Нарисувайте затворен контур, който минава през 
всички свободни клетки по веднъж. Цифрите в 
някои от клетките показват колко завоя прави 
контура в осемте съседни на цифрата клетки.

Отговор: Въведете общия брой завои, които 
контура прави. За примера отговорът е “32”.
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Пътят на пчелата
Намерете стартов шестоъгълник и 
начертайте път, минаващ през всички 
свободни шестоъгълници по веднъж. 
Пътят свързва центровете на съседните 
шестоъгълници и се движи в една 
посока докато не срещне препятствие 
- зяапълнен шестоъгълник, вече посетен 
шестоъгълник или края на решетката.

Въведете координатите на началото и 
края на пътя. Решението на примера е: 
“C2,D5”. 

Седем
Впишете по една цифра от 1 до 7 във 
всеки празен шестоъгълник, така че 
никоя клетка да няма две еднакви 
съседни цифри.

Въведете цифрите от 2 и 6 
ред.  Отговора на примера е: 
”137423,567415”. 
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Вълшебен квадрат
Запълнете празните клетки с цифри от 1 до 
5 (1 до 6 във втората задача), така че всяка 
цифра да се среща само веднъж във всеки 
ред, колона и двата основни диагонала.

Отговор: Въведете цифрите от първи и втори 
ред. Отговора на примера е: “14523,42351”

Небостъргачи

В квартала са разположени сгради с различна 
височина от 1 до 5 ( 1 до 3 в примера, 1 до 6 във 
втората задача). Като погледнете отстрани не 
виждате всички сгради в редицата или колоната, 
защото по-високите  закриват по-ниските зад тях.
Въведете числата от 1 до 5 така че да се срещат 
във всеки ред и всяка колона. Числата отстрани 
показват колко сгради се виждат гледано от 
съответната посока.

Отговор: въведете числата в маркираните със 
стрелки редове. За примера отговорът е “312,123“.
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Микросуми
Впишете цифрите от 1 до 9 в празните клетки, така 
че числата отстрани да са сбора на съответния ред, 
колона или диагонал.  

Отговор: въведете деветте цифри отгоре надолу и 
отляво надясно. За примера отговорът е: “521793468”

Начертайте змия, която не може да се допира 
до себе си даже диагонално, заемаща точно 
45 клетки. Началото, средата и края на змията 
са дадени. Числата отстрани показват колко 
клетки от съответния ред или колона са заети 
от змията.

Отговор: Допълнете липсващите числа отдолу 
на таблицата със съответните броеве на заети 
клетки в колоните. Отговора на задачата 
са всичките 10 числа отдолу на таблицата, 
записани отляво надясно. Отговорът на 
примера е: “4343743746”. 

Змия
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Минисудоку

Въведете цифрите от 1 до 6 така че да се 
съдържат във всеки ред, всяка колона и във 
всяка от маркираните области

Отговор: въведете цифрите от двата реда 
отбелязани със стрелки. За примера отговорът 
е “425316,132654”

Намерете път, започващ от 1 и завършващ на 
8, движещ се хоризонтално или вертикално и 
посещаващ клетките със числа във възходящ 
ред. Пътя трябва да минава по веднъж през всяка 
клетка.

Въведете броя на клетките лежащи на пътя от 1 
до 2 (невключително), от 2 до 3 и т.н. (сбора на 
числата ще е винаги 56). Отговора на примера е: 
“15,7,2,6,10,4,12”.

Свържи цифрите
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Във всяка клетка е дадена по една цифра. Можете 
да допишете още една цифра отляво или отдясно 
на дадената така че да получите двуцифрено 
число или да оставите числото както е. Допишете 
цифри така че сумата на получените числа във 
всеки ред и всяка колона да е равна на 100.

Отговор: въведете числата от четирите ъгли в 
следния ред: горед ляв, горен десен, долен ляв, 
долен десен. За примера отговорът е “36,41,56,9”.

Впишете числата от 1 до 9 в белите клетки, така 
че в сивите клетки да е абсолютната стойност на 
разликата между сбора на цифрите в горните ъгли 
на клетката и сбора на цифрите в долните ъгли на 
клетката. Една цифра вече е дадена.

Отговор: Въведете деветте цифри от белите клетки, 
отляво-надясно отгоре-надолу. Отговора на примера 
е: “648975132”. 

Разлики

Сто
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