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11 октомври 2009

Продължителност: 2:30 часа
Общо точки: 200

Бонус: 1 точкa за всяка спестена минута
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Всеки втори завой

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.
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ABCD

Начертайте непрекъсната затворена линия, 
преминаваща през всички клетки, така че 
всеки втори завой да се пада в клетка с 
кръгче. Линията не може да се пресича и 
също така задължително завива в клетките с 
кръгчета.
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Прекарайте непрекъсната затворена линия, която 
да свързва съседните точки. Линията не може да се 
пресича или допира. Цифрите в някои от клетките 
показват броя на страните, по които минава 
линията.

Ограда
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Небостъргачи
В квартала са разположени сгради с различна 
височина от 1 до 5 ( 1 до 3 в примера). 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.
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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. 
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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. 

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

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.

Свържи цифрите
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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.

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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В полето са разположени няколко термометъра, 
като всеки може да показва различна 
температура. Термометърът може да бъде 
празен, пълен догоре или частично запълнен 
винаги започвайки от резервоара. Числата 
отстрани показват колко клетки са запълнени в 
съответния ред или колона.
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Термометри
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Обхождане

8

Нарисувайте затворена линия, която да обхожда 
всички бели клетки, като минава през всяка 
клетка по веднъж.

5 6 3 6 3 6 6 5

4
6
6
5
4
6
6
3



Палатки

12

Острови

10

Сложете по една палатка до всяко дърво, 
разположена  в съседна клетка по вертикала или 
хоризонтала. Две палатки не могат да се допират 
даже диагонално. Числата отстрани показват 
броя палатки в реда или колоната.  

Зачернете част от клетките, така че оставащите 
непрекъснати бели пространства да съдържат точно по 
едно число равно на техния размер.



Радар

12

По линиите

10

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.

Пример:
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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.



Риболов

Бойни кораби

Намерете разположението на корабите дадени отстрани. 
Могат да бъдат ориентирани както хоризонтално, така и 
вертикално, и не могат да се допират (вкл. диагонално). 
Числата показват колко клетки в реда или колоната са 
заети от кораби.
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Пример

Свържете всяко число с по една рибка, като линиите не могат 
да се пресичат или да минават диагонално. Числата показват 
броя на празните клетки, през които минава линията.
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Близнаци
Задачата е комбинация от две свързани:

ABCD: Всеки ред и всяка колона трябва да съдържа буквите 
ABCD (ABCDE във втората задача) и едно празно място. 
Буквите дадени отстрани показват първата буква, която се 
вижда следайки от нея посока.

Небостъргачи: В квартала са разположени сгради с различна 
височина от 1 до 4 (1 до 5 във втората задача), като има и по 
едно празно място. Като погледнете отстрани не виждате 
всички сгради в редицата или колоната, защото по-високите  
закриват по-ниските зад тях. Числата отстрани показват броя 
на сградите, които се виждат гледано от съответната посока.

Буквите и цифрите разположени в едни и същи клетки имат 
съответствие, като еднаквите букви съответстват на еднакви 
цифри.
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