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Vedle ka�dého stromu zakreslete ve vodorovném nebo
svislém smìru jeden stan, který je ke stromu pøivázán.
Stany se pøitom nesmí dotýkat, a to ani diagonálnì.
Èísla na okraji udávají, kolik stanù se v daném øádku
èi sloupci nachází.

Odevzdat
A= Vypište poèet stanù v ka�dém øádku shora dolù.
B = Vypište poèet stanù v ka�dém sloupci zleva doprava.

Zakreslete do obrazce uzavøenou smyèku,
která vede vodorovnì nebo svisle a
propojuje støedy všech políèek. Ka�dé páté
políèko podél køivky obsahuje krou�ek.

Odevzdat
A = Vypište délky všech vodorovných
úsekù smyèky v 2. øádku.
B = Vypište délky všech vodorovných
úsekù smyèky v 4. øádku.
C = Vypište délky všech vodorovných
úsekù smyèky v 7. øádku.

A

B

C
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1) Stany (8 bodu)

2) Ka�dé páté (17 bodu)



Møí�ka pøedstavuje oceán, v nìm se nacházejí rùzná plavidla. Úkolem luštitele je odhalit postavení všech plavidel. Plavidla mohou
být v møí�ce umístìna vodorovnì nebo svisle. Platí, �e �ádné plavidlo nesmí sousedit se ètvereèkem, v nìm� je umístìna èást
nìkterého jiného plavidla, a to ani ve smìru diagonálním. Èísla podél okraje obrazce oznaèují poèet zásahù v pøíslušném øádku nebo
sloupci, tedy poèet ètvereèkù, které jsou v tomto øádku (sloupci) obsazeny nìjakým plavidlem èi plavidly. Kompletnì vyplnìný
(zadaný) ètvereèek odpovídá støedu, obloukovitì vyplnìný ètvereèek pak okraji nìjakého delšího plavidla, voda se znaèí vlnovkami.

Odevzdat
A= Vypište poèet dílkù lodí v ka�dém øádku shora dolù.
B = Vypište poèet dílkù lodí v ka�dém sloupci zleva doprava.
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Š3) Námorní bitva (9 bodu)



A

A

B

B

Nakreslete do nìkterých polí krou�ek tak, aby ka�dá bílá plocha obsahovala sudý poèet krou�kù a ka�dá šedá plocha obsahovala lichý
poèet krou�kù. Èísla okolo obrazce udávají poèet krou�kù v daném øádku / sloupci.

Nakreslete do nìkterých polí krou�ek tak, aby ka�dá bílá plocha obsahovala sudý poèet krou�kù a ka�dá šedá plocha obsahovala lichý
poèet krou�kù. Èísla okolo obrazce udávají poèet krou�kù v daném øádku / sloupci.

A= Vypište obsah 2. øádku. (O = krou�ek, X = prázdné políèko)
B = Vypište obsah 4. øádku. (O = krou�ek, X = prázdné políèko)

Odevzdat

Odevzdat
A= Vypište obsah 1. øádku. (O = krou�ek, X = prázdné políèko)
B = Vypište obsah 5. øádku. (O = krou�ek, X = prázdné políèko)
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Š4) Svetlé a tmavé plochy (7 bodu)

Š5) Svetlé a tmavé plochy (8 bodu)



A B C

Nakreslete do obrazce hada neznámé délky, èerné
krou�ky jsou jeho hlava a ocas. Tìlo hada má šíøku
jedno políèko a nikde se nedotýká samo sebe, ani
rohem. Zadaná èísla udávají, kolik z okolních políèek
obsahuje hada. (Políèkem s èíslem had nevede.)

Odevzdat

Odevzdat

A = Vypište délky všech svislých úsekù hada v 3.
sloupci.
B = Vypište délky všech svislých úsekù hada v 5.
sloupci.
C = Vypište délky všech svislých úsekù hada v 8.
sloupci.

Propojte políèka s èíslem ve vzestupném poøadí èarou,
která vede vodorovnì nebo svisle, propojuje støedy
políèek, nikde se nekøí�í ani nepøekrývá. (Nìkterá
políèka mohou zùstat prázdná.)

A = Vypište délky všech svislých úsekù èáry v 3.
sloupci.
B = Vypište délky všech svislých úsekù èáry v 5.
sloupci.
C = Vypište délky všech svislých úsekù èáry v 8.
sloupci.

A B C
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6) Bosenský had (9 bodu)

7) Ariadnina nit (13 bodu)



Zakreslete do obrazce souvislou uzavøenou køivku.
Køivka prochází pøes støedy polí vodorovnì, svisle
nebo se lomí v pravém úhlu. Køivka sama sebe
neprotíná, nevìtví se a �ádným políèkem neprochází
dvakrát. Políèka s šipkou udávají, kolik je v daném
smìru zaèernìných polí. Køivka prochází pøes všechna
pole s výjimkou èerných polí a polí s šipkami. Èerná
pole se nesmìjí dotýkat stranou.

Odevzdat

Odevzdat

A = Vypište délky všech vodorovných úsekù
smyèky v 4. øádku.
B = Vypište délky všech vodorovných úsekù
smyèky v 8. øádku.

A

B

Prùhledná stìna vedoucí po hranicích políèek rozdìluje
obrazec na pøesnì dvì souvislé oblasti.
Øíkáme, �e políèko je viditelné z jiného, pokud se tato dvì
políèka vyskytují ve stejném øádku nebo sloupci. (Bez
ohledu na to, zda je dìlí nebo nedìlí zeï.)
Èísla v obrazci udávají, kolik políèek opaèné oblasti je
z toho místa vidìt.

A = Vypište délky všech vodorovných úsekù oddìlených
stìnou v 3. øádku.
B = Vypište délky všech vodorovných úsekù oddìlených
stìnou v 5. øádku.

A

B
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8) Yajilin (15 bodu)

Š9) Pruhledná stena (22 bodu)



Klasická tapa Zaèernìte nìkterá z políèek
a vytvoøte souvislou zeï. Èísla v políèkách
urèují délku èerných blokù v pøiléhajících
políèkách. Pokud je v políèku více ne� jedno
èíslo, musí se mezi èernými bloky nacházet
alespoò jedno bílé políèko. Zaèernìná oblast
nesmí vytvoøit ètverec 2x2 nebo vìtší. Na
políèkách s èísly není umístìna zeï.
Do ka�dého políèka s jedním zadaným èíslem
patøí ještì jedno další nenulové èíslo. Doplòte
si jej a pak vyøešte kompletní zadání.
(Èísla ji� zadaná neøíkají nic o poøadí obou,
doplnìné èíslo mù�e být ni�ší, vyšší i stejné.)

:
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Odevzdat

Klasická tapa Zaèernìte nìkterá z políèek
a vytvoøte souvislou zeï. Èísla v políèkách
urèují délku èerných blokù v pøiléhajících
políèkách. Pokud je v políèku více ne� jedno
èíslo, musí se mezi èernými bloky nacházet
alespoò jedno bílé políèko. Zaèernìná oblast
nesmí vytvoøit ètverec 2x2 nebo vìtší. Na
políèkách s èísly není umístìna zeï.
Do ka�dého políèka s jedním zadaným èíslem
patøí ještì jedno další nenulové èíslo. Doplòte
si jej a pak vyøešte kompletní zadání.
(Èísla ji� zadaná neøíkají nic o poøadí obou,
doplnìné èíslo mù�e být ni�ší, vyšší i stejné.)

:

A = Vypište délky všech vodorovných úsekù
stìny v 3. øádku.
B = Vypište délky všech vodorovných úsekù
stìny v 7. øádku.
C = Vypište délky všech vodorovných úsekù
stìny v 10. øádku.

Odevzdat
A = Vypište délky všech vodorovných úsekù
stìny v 2. øádku.
B = Vypište délky všech vodorovných úsekù
stìny v 6. øádku.
C = Vypište délky všech vodorovných úsekù
stìny v 10. øádku.

A

B

C

A

B

C
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Š10) Doplnte si tapu (19 bodu)

Š11) Doplnte si tapu (28 bodu)



Odevzdat

Zaèernìte nìkteré šestiúhelníky tak, aby stále všechna
bílá políèka tvoøila jedinou souvislou oblast. V �ádné
øadì tøí smìrù se nesmí vyskytovat dvì stejná bílá èísla.
Navíc nikde neexistuje bod, kde by se stýkaly tøi èerné
šestiú e níky.h l

A= Vypište všechny nezabarvené èíslice z 2. øádku.
B = Vypište všechny nezabarvené èíslice z 4. øádku.
C = Vypište všechny nezabarvené èíslice z 6. øádku.

A

B

C

Nakreslete uzavøenou smyèku procházející
vodorovnì èi svisle støedy nìkterých políèek.
Smyèka se nedotýká sama sebe a musí
procházet všemi zakreslenými krou�ky. Bílým
krou�kem musí smyèka procházet rovnì a v
políèku pøed nebo za krou�kem se musí zlomit
do pravého úhlu (pøípadnì se smyèka lomí v
obou políèkách).V èerném krou�ku se smyèka
lomí v pravém úhlu, ale nesmí se lomit v
políèku pøed a za krou�kem.
Navíc platí, �e ka�dý druhý krou�ek podél
smyèky je zadaný. To znamená, �e mezi
ka�dými dvìma zadanými krou�ky existuje
pøesnì jedno políèko, kam by bylo mo�né
zakreslit èerný èi bílý krou�ek.

Odevzdat
A = Vypište délky všech vodorovných úsekù
smyèky v 3. øádku.
B = Vypište délky všech vodorovných úsekù
smyèky v 8. øádku.

A

B
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12) Hexa hitori (25 bodu)

13) Ka�dý druhý krou�ek v masyu (40 bodu)



Zaèernìte v obrazci nìkolik obdélníkových mrakù tak, aby se vzájemnì nedotýkaly ani rohem. Minimální rozmìry mraku jsou 2×2
políèka. Èísla okolo obrazce udávají poèet èerných políèek v daném øádku / sloupci.

Odevzdat
A= Vypište délky všech èerných svislých úsekù v 2. sloupci.
B = Vypište délky všech èerných svislých úsekù v 8. sloupci.
C = Vypište délky všech èerných svislých úsekù v 12. sloupci.

A B C
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14) Radar (33 bodu)



Propojte vyznaèená koleèka mezi sebou mosty, tedy spojnicemi, pro které platí následující pravidla:
Most mù�e vést pouze vodorovnì nebo svisle a to pøímou èarou. Most mù�e být libovolnì dlouhý, nesmí ale vést cestou pøed koleèko
a nesmí se køí�it s jiným mostem. Most mù�e být buï jednoduchý nebo dvojitý. Všechna koleèka musí být navzájem propojena (tj.
z jednoho koleèka se lze po mostech dostat na jakékoliv jiné). Èísla v koleèkách udávají celkový poèet mostù, které z daného koleèka
vycházejí (dvojitý most se poèítá za 2).
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Odevzdat
A= Vypište poèet vodorovných mostù ve všech øádcích ostrovù shora dolù.
B = Vypište poèet svislých mostù ve všech sloupcích ostrovù zleva doprava.
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15) Mosty (35 bodu)



Ka�dý vrchol grafu (oznaèený písmenem) pøedstavuje jedno zvíøe z èínského zvìrokruhu. Pod grafem je uveden seznam všech trojic
zvíøat, které jsou propojený trojúhelník. Odvoïte správné pøiøazení písmen a zvíøat.

Odevzdat
A= Vypište sekvenci písmen tak, jak odpovídají zadanému seznamu zvíøat. (V angliètinì jsou zvíøata podle abecedy.)

A A
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Š16) Propojený zverokruh (46 bodu)



Do ka�dého prázdného políèka vepište 0 nebo 1 tak, aby ka�dý øádek i sloupec obsahoval shodný poèet obou èísel. �ádná tøi èísla za
sebou v øádku èi sloupci nesmí být stejná.

Odevzdat
A= Vypište obsah 2. øádku.
B = Vypište obsah 6. sloupce.

A

B
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17) Dvojková soustava (46 bodu)


