
Scrabble w szkole
Zadanie marcowe
Chrząszcz w barszcz

Termin przesyłania rozwiązań: 31 marca

1 Zasady zadania

Marcowe zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu 10 ruchów standardowej gry w scrabble
przy dodatkowym obostrzeniu zasad.

Każde słowo, które pojawi się na planszy, może zawierać maksymalnie jedną samogłoskę.

Ranking szkół ustalony będzie zgodnie z poniższymi zasadami (w przypadku remisu w danym
podpunkcie decyduje kolejny):

1. Największa liczba punktów zdobytych w grze

2. Najdroższy najtańszy ruch, najdroższy drugi najtańszy ruch itd. aż do dziesiątego ruchu

3. Większa liczba wykorzystanych liter wartych 1 punkt

4. Losowanie

1.1 Litery do wykorzystania

W zadaniu możemy wykorzystać wszystkie 100 liter z zestawu scrabblowego. Na planszy powin-
no się więc znaleźć maksymalnie 10 ruchów jak w normalnej scrabblowej rozgrywce z tą różnicą,
że przeprowadzonej jednoosobowo. Punkty liczymy zgodnie z zasadami gry w scrabble. Przy jed-
noczesnym wyłożeniu 7 liter dodajemy standardowo 50 punktów. Grę rozpoczynamy od środka
i dobieramy zawsze do 7 liter tak jak przy standardowej rozgrywce. Gdy w ruchu powstają dwa
słowa, to oba muszą spełniać warunek maksymalnie jednej samogłoski.

1.2 Przykładowe rozwiązanie

Przykładowe sześć ruchów poprawnego rozwiązania zadania (pole startowe/orientacja ruchu/ułożone
słowo/wartość punktowa za ruch):

1. H-8/poziomo/AŻ/12

2. F-9/pionowo/WĄŻ/16

3. F-8/poziomo/ZWÓJ/20

4. B-8/pionowo/PŁACZ/10

5. A-7/poziomo/TS/PŁACZ/30

6. H-8/pionowo/ANKH/7
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Tak przeprowadzona rozgrywka 120 punktów. Jak widać w ruchu nr 5 możemy przedłużyć już
istniejące słowo jeśli nadal będzie ono spełniało warunek maksymalnie jednej samogłoski. Jak
widać również na przykładzie ruchu piątego można użyć słowa bez samogłosek (czy wiesz, że
takich słów w OSPS jest aż 18?). Jest to jak najbardziej zgodne z zasadami zadania.

1.3 Wysyłanie rozwiązań

Rozwiązanie powinno być zamieszczone w specjalnie przygotowanym pliku Excel i wysłane zgod-
nie z zasadami wysyłki zadań na platformie http://www.scrabblewszkole.pl.

W pliku wypełniamy tylko szare pola, czyli pole startowe (pole, od którego zaczyna się główne
słowo, które kładziemy), orientacja słowa, słowo oraz jego wartość punktową. Jeśli w danym
ruchu powstaje więcej niż jedno słowo, proszę o rozgraniczenie tych słów znakiem ”/”. Suma
punktów wyliczy się automatycznie.Nie ma potrzeby wysyłania zdjęć planszy. Wystarczy
wypełniony poprawnie plik excelowy, bo to na jego podstawie oceniane będzie zadanie.

Złamanie zasad zadania lub przekroczenie terminu zgłoszenia zadania skutkować będzie dysk-
walifikacją pracy.

UWAGA: bardzo proszę o dokładne sprawdzenie czy każde słowo znajduje się w Oficjalnym
Słowniku Polskiego Scrabblisty, który znajdziecie online na stronie Polskiej Federacji Scrabble
klikając w ten link: OSPS.
Nie wolno używać słów powszechnie uważanych za wulgarne (takie prace zostaną zdyskwalifi-
kowane).

Powodzenia!
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http://pfs.org.pl/osps_online.php
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