
Logic puzzles 

Hello, 

I give you three types of puzzles from the Bulgarian Puzzle 
and Sudoku Championships. Solving puzzles like that devel-
ops a lot of useful skills, e.g. logical thinking, observation 
skills and constraint satisfaction. The three different types 
of puzzles were chosen to show some of the many possible 
ways to approach the solving of a problem. All of them have 
a unique solution, which can be reached via logical deduc-
tions, without the need to guess. If you find those puzzles in-
teresting and you would like to participate in similar champi-
onships, feel free to contact us for more information. Enjoy!  
Georgi Benev

Snake (from the qualification round of the Bulgarian 
Puzzle Championship, 2007)
Draw a 45-cell long snake into the grid. The snake cannot touch 
itself, not even diagonally. The numbers on the bottom and the 
right show how many cells in the row or column are occupied 
by the snake. The head (beginning), middle and tail (end) of the 
snake are also given. 
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Логически задачи 

Здравейте, 

Представям Ви три вида задачи от българските първенства 
по главоблъсканици и судоку. Решаването на подобни зада-
чи развива множество полезни умения, като логическо ми-
слене, наблюдателност и умение да се спазват ограничения 
в ясно дефинирани проблеми. Подбрани са три различни 
вида задачи, за да покажат част от разнообразието на ме-
тоди за решаване на логически главоблъсканици. Всич-
ките задачи имат единствено решение и то може да бъде 
достигнато с помощта на логически разсъждения, без не-
обходимост от налучкване. Ако тези задачи Ви се сторят 
интересни или забавни и имате желание да участвате в 
подобни шампионати, можете да се свържете с нас. Успех!  
Георги Бенев

Змия (от квалификацията за Българския пъзел шампи-
онат, 2007)
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. 

Пример 
Sample



Fences (from the Bulgarian Puzzle Championship, 2008)
Draw a single closed loop by connecting neighboring dots horizon-
tally or vertically (but not diagonally). A numbered square indicates 
exactly how many of its edge segments are used by the path. 

Georgi Benev is a member of MENSA-Bulgaria since 1997. He 
participates in the Bulgarian Puzzle Championship since 2001, 
and was a part of the Bulgarian team at the International Puzzle 
Championships in 2001, 2005, 2006, 2007 and 2008 (http://
wpc.puzzles.com). In 2009 he was responsible for creating the 
problems for the Bulgarian Sudoku Championship.

AMO Journal, issue 1, vol. 1, 2009 119

BrainAMO Journal

Ограда (от Българския пъзел шампионат, 2008)
Прекарайте непрекъсната затворена линия, която да свързва 
съседните точки. Линията не може да се пресича или допи-
ра. Цифрите в някои от клетките показват броя на страните 
на тази клетка, по които минава линията. 

Пример / Sample

Диагонално судоку (от Българския шампионат по 
судоку, 2009)
Попълнете цифрите от 1 до 9, така че да се срещат само 
по един път във всеки 
ред, всяка колона, все-
ки от двата диагонала 
и всяка от маркираните 
области с размер 3х3 
клетки. 

Diagonal Sudoku  
(from the Bulgarian 
Sudoku Championship, 
2009) 
Place the digits 1 through 9 into the empty squares (one per 
square) so that each digit appears exactly once in each of the 
following regions: the nine rows, the nine columns, the two 
marked diagonals, and the nine outlined 3x3 regions. 

Георги Бенев е член на МЕНСА-България от 1997 г. Участва в 
Български пъзел шампионати от 2001 г., като през 2001, 2005, 
2006, 2007 и 2008 година е част от официалния български от-
бор на Международния пъзел шампионат (http://wpc.puzzles.
com). През 2009 г. отговаря за разработването на задачите за 
Българския судоку шампионат. 

За отговори проверете 
http://amo.dmt-product.com

For the answers check


