
Załącznik 2. 
Zasady rozgrywek w SUDOKU 
 
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach. 
2. Etap pierwszy (eliminacje) trwa 60 minut, podczas którego zawodnicy otrzymują do rozwiązania 4 
diagramy o różnym stopniu trudności oznaczone odpowiednią liczbą gwiazdek: 

-bardzo łatwe, łatwe, - średnie, -trudne; 
drugi etap (finał)trwa 60 minut, podczas którego zawodnicy otrzymują do rozwiązania 
3 diagramy o różnym stopniu trudności oznaczone odpowiednią liczbą gwiazdek: 
- średnie, -trudne, -bardzo trudne. 
3. Diagramy należy wypełniać ołówkiem, a dopiero na samym końcu długopisem. Prace nieczytelne 
nie podlegają ocenie. 
4. Należy przynieść ołówek, gumkę do ścierania i długopis. 
5. Uczestnicy nie znają treści łamigłówek. Zestawy rozdawane są po zajęciu wyznaczonych miejsc na 
sali przez Komisję Konkursową. 
6. Na ławce mogą znajdować się tylko: ołówek, gumka, długopis, zestaw sudoku. 
7. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych dodatkowych urządzeń (m.in. telefonów 
komórkowych),ściąg oraz pomocy osób trzecich. 
8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności uczestnika Komisja Konkursowa podejmie 
odpowiednie kroki  z dyskwalifikacją włącznie. 
9. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń Komisji Konkursowej. 
10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się przed konkursem z Regulaminem Turnieju 
i zasadami rozgrywek w SUDOKU, w szczególności z systemem oceniania rozwiązań. 
11. Uczestnik ma prawo przed upływem wyznaczonego czasu oddać pracę. Sygnalizuje to przez 
podniesienie ręki. 
12. Jeżeli wszyscy uczestnicy skończą przed czasem, etap dobiega końca. 
13. Do finału zakwalifikowanych zostaje dziesięciu uczestników z największą liczbą punktów. 
14. W przypadku remisu uniemożliwiającego wybór dziesięciu uczestników z największą ilością 
punktów przewidziana jest dogrywka. 
15. O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość punktów uzyskanych w obu etapach konkursu. 
16. W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka. 
17. SYSTEM OCENIANIA 

 Zadania są punktowane w następujący sposób: 

  bardzo łatwe)  oraz łatwe) – 1 pkt 

średnie) – 2 pkt. 

trudne) – 3 pkt. 

bardzo trudne) – 4 pkt. 
za poprawne wpisanie każdej brakującej cyfry (np.: jeśli w łatwym diagramie brakuje 30 
cyfr, uczeń może otrzymać max. 30 pkt., za to samo w diagramie średnim – 60 pkt., 
w diagramie trudnym – 90 pkt., a w diagramie bardzo trudnym – 120 pkt.) 

 Jeśli uczeń rozwiąże cały diagram bezbłędnie otrzymuje bonus w postaci dodatkowej liczby 
punktów: 

5 pkt.  - diagram bardzo łatwy, 
10 pkt. - diagram łatwy, 
20 pkt.  - diagram średni, 
30 pkt. - diagram trudny, 
40 pkt. - diagram bardzo trudny. 

 Za   prawidłowe rozwiązanie zestawu przed czasem uczeń uczeń otrzymuje 1 punkt za każdą 
minutę, która pozostała do zakończenia wyznaczonego czasu. 

 Pola nieczytelnie wypełnione liczone są jako błąd. 



Jak rozwiązywać SUDOKU?  Przykłady. 
Mini 
W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 6 tak, by w każdym rzędzie, w każdej kolumnie 
i w każdym z obwiedzionym grubszą linią obszarów każda cyfra występowała dokładnie raz. 
   
Przykład: 

 
Classic 
W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej kolumnie 
i w każdym z obwiedzionym grubszą linią obszarów każda cyfra występowała dokładnie raz. 
  

Przykład: 

 
Irregular 
W każde pole diagramu wpisz jedną z cyfr od 1 do 9 tak, by w każdym rzędzie, w każdej kolumnie 
i w każdym z obwiedzionym grubszą linią obszarów każda cyfra występowała dokładnie raz.  
  

Przykład: 

 
Diagonal 
Obowiązują zasady klasycznego SUDOKU. Ponadto na obu zaznaczonych przekątnych każda cyfra 



występuje dokładnie raz. 
 
Przykład: 

 
 
Consecutive 
Obowiązują zasady klasycznego SUDOKU. Ponadto w zaznaczonych, sąsiadujących ze sobą polach 
wpisane cyfry muszą różnić się o jeden. 
 
Przykład: 
                                                                    

  
 


