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Mamy nastêpuj¹ce zadanie: ogrodnik posadzi³ drzewa w 10
rzêdach tak, ¿e w ka¿dym rzêdzie ros³y trzy drzewa. Ile drzew
posadzi³? Odpowied� wydaje siê oczywista, ale czy jest ona
poprawna?

Przypomnijmy, ¿e ³amana to figura z³o¿ona z odcinków, któ-
re mo¿na ponumerowaæ w taki sposób, ¿e kolejne dwa maj¹
tylko jeden punkt wspólny i jest to koniec ich obu. £amana
jest zamkniêta, je�li koniec ostatniego odcinka jest te¿ jed-
nym z koñców pierwszego (rys. 1a, b, c). £amana jest zwy-
czajna, je�li jej odcinki nie maj¹ innych punktów wspólnych
poza koñcami (rys. 1a, b).

Zadanie 1. £¹czenie punktów
Po³¹cz 16 punktów z rysunku 2 ³aman¹ zamkniêt¹ z³o¿on¹
z 6 odcinków.

Rozwi¹zanie:

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Wy³owione
z sieci (3)

Gry on-line
http://www.kurnik.pl
To najpopularniejsza polska strona z gra-
mi on-line. Korzystanie z niej jest bezp³at-
ne. Katalog zawiera po kilkana�cie gier
planszowych i karcianych, ale s¹ te¿ inne.
Oprócz znanych i popularnych (jak sza-
chy, warcaby, go, bryd¿, otello czy tysi¹c)
na stronie mo¿na zagraæ w literaki, ka-
lambury, durnia, planowanie, ogórka lub
binokla. S¹ tu dostêpne informacje o ofi-
cjalnych i prywatnych turniejach growych
i inne aktualno�ci. Stronê prowadzi Ma-
rek Futrêga.

Obrazki logiczne on-line
http://www.griddlers.net
Darmowa strona dostêpna w wielu jêzy-
kach, tak¿e po polsku. Znajduj¹ siê tu ty-
si¹ce obrazków logicznych (przyk³ad takiej
³amig³ówki znajdziecie w MMM 4/2004).
Ten rodzaj zagadek wymy�lony w 1988 r.
niezale¿nie przez Japonkê Non Ishidê
i Japoñczyka Tetsuyê Nishio zrobi³ w
ostatnich latach zawrotn¹ karierê na ca-
³ym �wiecie. Na stronie znajdziemy obrazki
dwu- i trójwymiarowe (griddlers i triddlers),
w wersji czarno-bia³ej i kolorowej, do roz-
wi¹zywania on-line i do wydruku. Do tej
pory na stronie rozwi¹zano ponad 4 milio-
ny ró¿nych obrazków dwuwymiarowych i
ponad 200 tysiêcy trójwymiarowych. Spe-
cjalny program pozwala na za³adowanie
dowolnego obrazu w formacie gif i prze-
kszta³ca go w obrazek logiczny. Dostêpne
s¹ te¿ mapa rozk³adu graczy na �wiecie,
statystyki ka¿dego z nich, czat, forum
i FAQ (najczê�ciej zadawane pytania).
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Zadanie 2. Rozmieszczenie
Rozmie�æ na p³aszczy�nie 10 punktów tak, aby mo¿na
je by³o po³¹czyæ ³aman¹ zamkniêt¹ z³o¿on¹ z 5 odcinków,
z których ka¿dy przechodzi³by przez 4 z tych punktów.

Rozwi¹zanie:

Zadanie 3. Sadzenie drzew
Ogrodnik posadzi³ 9 drzew w 10 rzêdach tak, ¿e w ka¿dym
rzêdzie ros³y trzy drzewa. Jak to zrobi³?

Rozwi¹zanie:
£atwo sprawdziæ, ¿e uk³ad z rys. 5 spe³nia wszystkie warun-
ki zadania.

Mieczys³aw Tr¹d, Zielona Góra

Samouczek zadaniowy

Rys. 4

Wy³owione
z sieci (4)

Sfinks
Polskie Stowarzyszenie
Mi³o�ników Gier i £amig³ówek
http://www.sfinks.org.pl

To tzw. stowarzyszenie zwyk³e, nie ma
w³adz, nie mo¿e korzystaæ z darowizn
i dotacji, nie ma ksiêgowo�ci ani zbêd-
nych papierów. Za to jest otwarte dla
ka¿dego mi³o�nika ³amig³ówek, gier
i innych form ³amania g³owy. Istnieje ofi-
cjalnie od 18 VIII 2004. Jego za³o¿y-
cielami s¹ Jacek Szczap (znany zapew-
ne naszym Czytelnikom m.in. z rubryki
Zagadki metamagiczne w �Wiedzy
i ¯yciu�), Maciej Czupryniak i Krzysz-
tof Nagrodzki. Celem Stowarzyszenia
jest popularyzacja ³amig³ówek, gier
planszowych, logicznych i zrêczno�cio-
wych oraz matematyki rekreacyjnej.
Sfinks organizuje m.in. Biesiady £ami-
g³ówkowe i Puchar Polski w Rozwi¹-
zywaniu £amig³ówek. Na stronie do-
stêpne s¹ informacje, zadania, wyniki
i zdjêcia. S¹ te¿ linki do innych stron ³ami-
g³ówkowych i deklaracja cz³onkowska.

Towarzystwo Mi³o�ników
Gier Umys³owych
http://www.tmgu.waw.pl

Towarzystwo istnieje od 12 lat. Jego
prezesem jest Cezary Dominiczak.
TMGU wspó³pracuje z domami kultury,
samorz¹dami i instytucjami o podob-
nym profilu dzia³ania. Prowadzi porad-
niê metodyczn¹ i wzorcowniê. Organi-
zuje turnieje (warcabowe, szachowe,
otello), pikniki i festyny, prowadzi szkó³-
kê szachow¹ i klub gier umys³owych.
Jest przedstawicielem Polski w �wiato-
wej Federacji £amig³ówek (World
Puzzle Federation). W tym roku Towa-
rzystwo by³o organizatorem VIII Mi-
strzostw Polski w Rozwi¹zywaniu £ami-
g³ówek (na stronie dostêpne s¹ wybra-
ne zadania i wyniki). Zajmuje siê te¿
sprzeda¿¹ akcesoriów i podrêczników
do ró¿nych gier.

wy³owi³ Wojciech G³odek
Odpowiedzi szukajcie wewn¹trz numeru.

A teraz spróbuj sam...
1. Po³¹cz punkty z rysunku w trójk¹t.

2. Po³¹cz punkty z rysunku ³aman¹ zamkniêt¹ z³o¿on¹ z 5 od-
cinków.

3. Jak posadziæ 16 drzew, ¿eby utworzy³y:
a) 12 rzêdów po 4 drzewa, b) 15 rzêdów po 4 drzewa?

4. Jak przesadziæ 25 drzew z rysunku, by dostaæ 12 rzêdów
po 5 drzew w ka¿dym?

Rys. 5


