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WHAT’S IT ALL ABOUT...

Thank you for downloading the digital publication dedicated 
to logic and puzzle games. I have prepared a few interesting 
SUDOKU as examples for you to solve at any time. Who wo-
uldn’t like such exercises that both relax and stimulate the 
mind?

But did you know that such daily brain training not only 
brings intellectual benefits but also improves our overall 
well-being? SUDOKU puzzles are particularly effective in 
improving mental health, as they require intense concen-
tration and problem-solving skills. By solving mazes, we im-
prove our memory and increase spatial awareness.

These are just a few of the many benefits of using logic and 
puzzle games, such as SUDOKU. Such exercises are an ex-
cellent way to promote mental health and maintain the vi-
tality of the mind.

As the publisher, I guarantee you a pleasant time spent 
solving SUDOKU and a great time with the other members 
of your family!

ANETTA

DID YOU KNOW THAT...

... as a member of our platform, you will gain access not only 
to tools and add-ons for games, but also an invitation to 
a world full of interesting and creative entertainment. We 
have prepared many templates for various games, which 
are ready to download and print. Everything is available on-
line, with no time restrictions - you can use the platform 
24/7, 365 days a year.

You don’t need to look any further if you want engaging 
and easy-to-understand board, card, or dice games. On our 
platform, you will find simple and user-friendly games that 
promote healthy competition and the joy of playing. Regar-
dless of your age or level of expertise, you will surely find 
something for yourself.

But that’s not all! As a member, you also gain access to our 
online card system, which extends every game and game-
play. You will receive tools that allow you to create your own 
sets of cards for any game and modify gameplay in many 
different ways. Our platform is not just a place for intere-
sting board games, it’s a world full of possibilities and cre-
ativity.

As the creator and originator of the platform, I can assu-
re you that subscribing to 8doodles.com is a decision you 
won’t regret. You will gain access to an infinite number of 
SUDOKU and many other logic games and puzzles that will 
stimulate your gray matter and provide great entertain-
ment. Join today and see how simple and enjoyable it can 
be!
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WHAT AND HOW...

SUDOKU is a logic puzzle that involves placing numbers in 
a grid. The first grid is a 4x4 grid where each row, column, 
and one of the nine 2x2 sub-squares must contain all the 
numbers from 1 to 4. The second grid is a 9x9 grid where 
each row, column, and one of the nine 3x3 sub-squares 
must contain all the numbers from 1 to 9. The puzzles start 
with some cells already filled in, and the player must fill in 
the rest using deduction and logical reasoning.

SUDOKU has become a popular pastime for people of all 
ages around the world. They are available in various levels 
of difficulty, from very easy to very challenging, and can be 
found in newspapers, books, and online. On our platform 
8doodles.com, SUDOKU puzzles are available and generat-
ed by our online generator.

For your convenience, we have prepared 4 versions of SU-
DOKU: easy, medium, hard, and an expert level.

Keep in mind that patience and logical thinking are crucial 
in solving SUDOKU. Practice regularly, and over time you’ll 
find that you’ll be able to navigate more and more complex 
SUDOKU. Oh, one more important thing, Molly will take care 
of you while you’re solving the SUDOKU.
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SUDOKU
ŁATWY

SUDOKU to jedna z najpopularniejszych gier logicznych wszechczasów. Zasady gry
Sudoku są niezwykle proste. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek
planszy cyframi. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować
jedynie raz. W zależności od skomplikowania planszy może wystepować różna ilość
cyfr. Plansza 2x2 będzie ich miała od 1 do 4, plansza 3x3 od 1 do 9. Jeśli grasz
codziennie w Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę swojej koncentracji i
ogólnej sprawności mózgu.Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.

ZŁ
ÓŻ

 K
AR

TK
Ę 

NA
 P

ÓŁ

Pomyśl
KTóRE Z pODANYCH NIżEJ WYRAZóW MAJą ZE SObą COś
WSpóLNEGO?

RĘKAwicA KulTuRA
dZiAŁKA sPRZąTANie
beZAwARyjNy SAmIEC
sZcZoTKA wAKAcje
uPÓR wyciNeK
EGZAmIN ZAZwycZAj
sTeR beZPŁATNy
odebRAć ENERGIA
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SUDOKU
ŁATWY

SUDOKU to jedna z najpopularniejszych gier logicznych wszechczasów. Zasady gry
Sudoku są niezwykle proste. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek
planszy cyframi. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować
jedynie raz. W zależności od skomplikowania planszy może wystepować różna ilość
cyfr. Plansza 2x2 będzie ich miała od 1 do 4, plansza 3x3 od 1 do 9. Jeśli grasz
codziennie w Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę swojej koncentracji i
ogólnej sprawności mózgu.Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.
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SUDOKU
śREDNI

SUDOKU to jedna z najpopularniejszych gier logicznych wszechczasów. Zasady gry
Sudoku są niezwykle proste. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek
planszy cyframi. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować
jedynie raz. W zależności od skomplikowania planszy może wystepować różna ilość
cyfr. Plansza 2x2 będzie ich miała od 1 do 4, plansza 3x3 od 1 do 9. Jeśli grasz
codziennie w Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę swojej koncentracji i
ogólnej sprawności mózgu.Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.
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KTóRE Z pODANYCH NIżEJ WYRAZóW MAJą ZE SObą COś
WSpóLNEGO?

DRUKARNIA REjON
udAwAć sZmAl
PisAć NAjPIERw
CyKOR SZybOwIEC
KAbRioleT KoRZysTAć
lodowiec PROSZEK
ścisKAć KoNsolA
SAmICA NAZywAć
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SUDOKU
śREDNI

SUDOKU to jedna z najpopularniejszych gier logicznych wszechczasów. Zasady gry
Sudoku są niezwykle proste. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek
planszy cyframi. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować
jedynie raz. W zależności od skomplikowania planszy może wystepować różna ilość
cyfr. Plansza 2x2 będzie ich miała od 1 do 4, plansza 3x3 od 1 do 9. Jeśli grasz
codziennie w Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę swojej koncentracji i
ogólnej sprawności mózgu.Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.
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SUDOKU
TRUDNY

SUDOKU to jedna z najpopularniejszych gier logicznych wszechczasów. Zasady gry
Sudoku są niezwykle proste. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek
planszy cyframi. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować
jedynie raz. W zależności od skomplikowania planszy może wystepować różna ilość
cyfr. Plansza 2x2 będzie ich miała od 1 do 4, plansza 3x3 od 1 do 9. Jeśli grasz
codziennie w Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę swojej koncentracji i
ogólnej sprawności mózgu.Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.
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KTóRE Z pODANYCH NIżEJ WYRAZóW MAJą ZE SObą COś
WSpóLNEGO?

PRoblem DOm
śmigAć wodociąg
bOCZNICA obieŻyświAT
siŁA KomPATybilNy
dysTRybuToR KOmUNIKACjA
AlTANA wTem
NIEbO eleKTRociePŁowNiA
sKAlA bUjDA
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SUDOKU
TRUDNY

SUDOKU to jedna z najpopularniejszych gier logicznych wszechczasów. Zasady gry
Sudoku są niezwykle proste. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek
planszy cyframi. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować
jedynie raz. W zależności od skomplikowania planszy może wystepować różna ilość
cyfr. Plansza 2x2 będzie ich miała od 1 do 4, plansza 3x3 od 1 do 9. Jeśli grasz
codziennie w Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę swojej koncentracji i
ogólnej sprawności mózgu.Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.
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SUDOKU
EKSpERT

SUDOKU to jedna z najpopularniejszych gier logicznych wszechczasów. Zasady gry
Sudoku są niezwykle proste. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek
planszy cyframi. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować
jedynie raz. W zależności od skomplikowania planszy może wystepować różna ilość
cyfr. Plansza 2x2 będzie ich miała od 1 do 4, plansza 3x3 od 1 do 9. Jeśli grasz
codziennie w Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę swojej koncentracji i
ogólnej sprawności mózgu.Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.
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KTóRE Z pODANYCH NIżEJ WYRAZóW MAJą ZE SObą COś
WSpóLNEGO?

wcZeśNiAK RoTAcjA
MERKURy bANDA
wPŁATA fuNKcjoNAlNy
wyKwiNTNy wcZoRAj
NIESPODZIANKA moTyl
NIEbO KRAN
ZNANy eKleR
DZIwACZNy fAjKA
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SUDOKU
EKSpERT

SUDOKU to jedna z najpopularniejszych gier logicznych wszechczasów. Zasady gry
Sudoku są niezwykle proste. Twoim zadaniem jest wypełnienie wszystkich komórek
planszy cyframi. W każdym wierszu i każdej kolumnie dana cyfra może występować
jedynie raz. W zależności od skomplikowania planszy może wystepować różna ilość
cyfr. Plansza 2x2 będzie ich miała od 1 do 4, plansza 3x3 od 1 do 9. Jeśli grasz
codziennie w Sudoku, wkrótce zaczniesz dostrzegać poprawę swojej koncentracji i
ogólnej sprawności mózgu.Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.
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CHOSeN 
BOOK WITH 
GAmeS

243 pUZZLe
& LOGIC GAmeS

We would like to invite you to purchase 
the first volume of our book, which 
includes 243 logic games and puzzles.

• The print version is available on 
Amazon.com in English. Scan the 
QR code below to go to the page 
and place your order. 

• The digital version is available on 
the official website 8doodles.com 
in the online store

Each ordered copy allows us to deve-
lop the 8doodles platform and create 
new games and game add-ons.

ThANk you for 
your supporT ANd TrusT.
ThE 8doodlEs.com TEAm
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ORDER YOUR COPY OF THE BOOK 
OR DIGITAL VERSION TODAY

pRINTeD VeRSION

8DOODLeS
WeBSITe

DIGITAL VeRSION
fOR SeLf-pRINTING

pAGeS
150



BOARD GAMES
CARD GAMES
ROLL & WRITE GAMES
DICE GAMES
LOGIC AND PUZZLE GAMES

THE BEST GAMES 
TO PROMOTE 

YOUR BUSINESS

FOR YOUR CONVENIENCE, 
OUR ONLINE STORE 
IS OPEN 24/7

ON SOCIAL mEDIA 

PLEASE USE HASHTAG

#8DOODLeS
GAmE CONCEPT - GRAPHIC DESIGN - PUBLISHING
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