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W pa�dzierniku 2005 r. w Eger na Wêgrzech od-
by³y siê XIV Mistrzostwa �wiata w Rozwi¹zywa-
niu £amig³ówek. Po raz pierwszy wyst¹pi³y w nich
dwie reprezentacje Polski (niestety wygl¹da na to,
¿e i po raz ostatni, gdy¿ w³adze Word Puzzle Cham-
pionship � organizatora Mistrzostw � zadecydowa-
³y o przyjmowaniu w przysz³o�ci tylko podstawo-
wych reprezentacji wszystkich krajów).

Dru¿yna �Polska A� zosta³a wy³oniona w IX Mistrzo-
stwach Polski (organizowanych przez Towarzystwo
Mi³o�ników Gier Umys³owych), a �Polska B� w II Pu-
charze Polski w Rozwi¹zywaniu £amig³ówek (orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie �Sfinks�). W obu
imprezach czo³ówka laureatów by³a ta sama, dziêki
czemu w wêgierskich mistrzostwach wziêli te¿ udzia³
zawodnicy z drugiej pucharowej pi¹tki. O IX Mistrzo-
stwach Polski pisali�my w poprzednim numerze
MMM, tym razem podajemy gar�æ informacji o II Pu-
charze Polski wraz z przyk³adowymi zadaniami.

W eliminacjach internetowych wystartowa³y 134 oso-
by, 54 zaproszono do fina³u. Do rozwi¹zania w I tu-
rze by³o 16 ³amig³ówek w ci¹gu 2 godzin, a w drugiej
� pó³godzinnej � 3 ³amig³ówki manualne (drabinkê �
patrz s. 27 � rozplot³y jedynie 3 osoby). Ostatecznie
zwyciê¿y³ � jak rok temu � Pawe³ Kwiatkowski (mimo
10-minutowego spó�nienia), drugie miejsce zaj¹³
Micha³ Borny, a trzecie � Tomasz Krajewski. Mistrz
Polski w sudoku (patrz s. 24) Micha³ Karwañski by³
w tym finale pi¹ty (w IX MP � ósmy). Gratulujemy!

Na mistrzostwa �wiata pojecha³y dru¿yny w sk³adzie:

POLSKA A
Pawe³ Kwiatkowski (Warszawa)
Micha³ Borny (Warszawa)
Tomasz Krajewski (Warszawa)
Rafa³ Bry� (Opole)

Eliminacje

1001
Trzej bracia: Jacek, Wacek i Placek dostali od
taty w sumie 1001 znaczków. Najwiêcej dosta³
Wacek, a Jacek dosta³ wiêcej ni¿ Placek. To wie-
dzieli wszyscy, ka¿dy policzy³ te¿ swoje znacz-
ki, ale nie wiedzieli, ile dostali bracia. Nastêp-
nie tato zapyta³:
� No i jak, Wacku, wiesz ju¿, ile znaczków do-
sta³ ka¿dy z twoich braci?
� No, nie, nie wiem � powiedzia³ Wacek.
� To ja ju¿ wiem, ile ma ka¿dy z nas! � krzykn¹³
prawie natychmiast Placek.
Ile znaczków dosta³ ka¿dy z braci?

Proste pytanie
Imeaneameeteah tez eineaedatez reemeune
ame iakatoj?

Ciê¿ki robak patanoga
Patanoga mo¿e wa¿yæ ca³kiem sporo, jednak
nie ma na �wiecie patanogi, która wa¿y³aby
wiêcej ni¿ 5 kg. Wiadomo te¿, ¿e nie da siê ich
wszystkich rozdzieliæ na dwie grupy w ten spo-
sób, ¿e ka¿da z tych grup wa¿y³aby wiêcej ni¿
5 kilogramów. Ile maksymalnie mog³yby wa¿yæ
razem wszystkie patanogi �wiata?

Pyk, pyk, z fajeczki
W poni¿szym mno¿eniu cyfry zast¹piono lite-
rami (ka¿d¹ inn¹). Jaka liczba ukrywa siê za
DYMKIEM?

PYK × PYK = DYMEK

Turniej cymbergaja
W klasowym turnieju wystartowa³y 2 dziewczyn-
ki i grupa ch³opców. W turnieju nie ma remisów
� ka¿da gra musi byæ rozstrzygniêta. Za zwy-
ciêstwo zdobywa siê 1 pkt, za przegran¹ 0 pkt.
Ka¿dy z zawodników rozegra³ z ka¿dym jedn¹
partiê. Wszyscy ch³opcy ukoñczyli turniej z t¹
sam¹ liczb¹ punktów, a dziewczynki zdoby³y
razem 9 punktów. Ilu ch³opców startowa³o w tur-
nieju?
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POLSKA B
Pawe³ Tatarczak (Warszawa)
Jaros³aw Rz¹sa (Sosnowiec)
Jakub Caban (Wroc³aw)
Wojciech Gryciuk (Warszawa)

Zawody wygra³ Ulrich Voigt z Niemiec, odzy-
skuj¹c tym samym mistrzowski tytu³, który zdo-
bywa³ w latach 2000, 2001 i 2003. Drugie miej-
sce zaj¹³ weteran mistrzowskich potyczek, Wei
Hwa Huang z USA, który by³ mistrzem �wiata
w latach 1995, 1997, 1998 i 1999. Trzeci by³
obroñca tytu³u � Holender Niels Roest, który
by³ równie¿ mistrzem w 2002 r. Jak widaæ, trój-
ka ta od 9 lat niepodzielnie panuje na mistrzo-
stwach. Najlepszy z Polaków � Pawe³ Kwiat-
kowski � zaj¹³ 11. miejsce na 153 startuj¹cych
(po pierwszym dniu zawodów by³ czwarty).
Dru¿ynowo zwyciê¿yli Niemcy przed Amery-
kanami i Japoñczykami. Dru¿yny polskie na
38 ekip zajê³y: A � 6., a B � 27. miejsce. Mi-
strzostwom towarzyszy³ 24-godzinny maraton
³amig³ówkowy, w którym wziê³o udzia³ 77 za-
wodników. Wygra³ Ulrich Voigt przed Nielsem
Roestem, miejsce VII zaj¹³ Tomasz Krajewski,
a IX � Micha³ Borny. By³ to jeden z najlep-
szych wystêpów Polski na mistrzostwach �wia-
ta i najlepszy od wielu lat. Pe³ne wyniki mo¿-
na znale�æ na stronie organizatora mistrzostw:
http://www.wpc2005.ini.hu

Jacek Szczap, Warszawa

Kolejne, XV M� odbêd¹ siê w pa�dzierniku
w Bu³garii. Eliminacje krajowe stanowi¹ X MP
w Rozwi¹zywaniu Zadañ Logicznych. Ich I etap
to 3 zadania (trudniejsze wersje sudoku, ka-
kuro, hitori � patrz s. 25), które mo¿na zna-
le�æ na stronie internetowej �Polityki� http://
www.polityka.pl. Rozwi¹zania nale¿y przes³aæ
mailem do koñca stycznia 2006 r. II etap (in-
ternetowy) odbêdzie siê w marcu, a fina³ � na
prze³omie kwietnia i maja. Do fina³u X MP mo¿-
na te¿ awansowaæ bior¹c udzia³ w Lidze Lo-
giki prowadzonej od stycznia 2006 r. na stro-
nie internetowej �Polityki� (co tydzieñ trzy za-
dania).

Marek Penszko, Warszawa

Fina³y

Klepsydra
Przestaw trzy zapa³ki tak, aby otrzymaæ
osiem trójk¹tów równobocznych.

Rebusy
Rozwi¹¿ rebusy literowe.

Przys³owie z klawiatury
Na klawiaturze ukryte jest przys³owie sk³adaj¹ce siê
z 5 s³ów. S³owa rozmieszczone s¹ przypadkowo. Mo¿-
na je odczytaæ, przechodz¹c z klawisza na dowolny
stykaj¹cy siê z nim, niewykorzystany dotychczas inny
klawisz. Liczby liter w kolejnych wyrazach wynosz¹
3, 5, 7, 8, 4.

Mokra robota
Maj¹c do dyspozycji kran z zimn¹ wod¹ i dwa puste,
metalowe, otwarte naczynia w kszta³cie walca, jedno
o pojemno�ci 11 l, a drugie � 16 l, pierwsze o �rednicy
30 cm, a drugie � 40 cm, podaj minimaln¹ liczbê ope-
racji potrzebn¹ do odmierzenia 2 l wody.

Drobniaki
17 monet, w�ród których s¹ jedynie monety 1, 2
i 5-groszowe nale¿y roz³o¿yæ na polach planszy tak,
aby suma ich nomina³ów w ka¿dym rzêdzie, w ka¿dej
kolumnie i na obu przek¹tnych by³a taka sama, ale
suma nomina³ów na ka¿dym polu by³a inna.

Na pola z wpisanymi warto�ciami nie mo¿na ju¿ do-
k³adaæ innych monet.

Komplet zadañ z rozwi¹zaniami dostêpny jest
na stronie organizatorów Pucharu
http://www.sfinks.org.pl


