
9.1 ПЪЗЕЛ ПЕТНАДЕСЕТ 

 

Пъзел 15 е игра с плъзгащи се пластини които 

имат особен начален вътре в квадратна кутия. 

 

ПРЕГЛЕД 
 

• Жанр: плъзгащ се пъзел  
• Играчи: 1  
• Възраст: по-възрастни от 8-9 год.  
• Време за подготовка: по-малко от 1  

мин. 
 

• Време за игра: зависи от 

възможностите на играча 
 

• Случаен шанс: няма  
 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
 
 

ОБЩИ 
 
„Пъзел 15“е пъзел с плъзгащи се пластини, 

който се състои от рамка – номериран квадрат 
 
, в който пластините са разбъркани, а една 

липсва. Пластините са номерирани от 1 до 

15. Целта на играта е да се наредят тези 

пластини в ред, като се правят плъзгащи се 

движения, използвайки празното място. 
 
Целта е пренаредят квадратните пластини от даден произволен начален 

ред чрез плъзгане на ходове в наредбата, която може да се види по-горе (за 

някои инициални нареждания на пластинките това правилно нареждане е 

възможно, за други – не). 
 

ИНИЦИАЛНАТА ПОЗИЦИЯ 
 
Петнадесетте плочки следва да бъдат наредени по случаен начин в 
квадратна кутия 4х4, оставяйки едно празно място с големината на плочка. 
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Тогава вие следва да сортирате плочките в ред от 1 до 15, без да ги вадите 

от кутията (така че единственото действие, което е позволено, е плъзгането 

на плочките). 
 
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=qFzx1nzDyCY 
 

ДРУГИ ОБРАЗЦИ   
Има повече от трилион 

възможни комбинации на 

числата от 1 до 15. Ето някои 

примери за начини които някой 

може да опита да нареди. 
 
Но не всеки случайно нареден 

образец може да бъде нареден 

правилно само с плъзгане. 

Johnson & Story (1879) са 

употребявали аргумента на 
 
равенството за да покажат че половината от стартовите позиции на 

„Пъзел 15“ са невъзможни за решаване, независимо от това колко 

плъзгания са направени. Това е направено чрез обмисляне на функция на 

такава конфигурация на плочките която е инвариантна при всякакви 

валидни движения и тогава се използва това за разделяне на 

пространството на всички възможни означени състояния на два 

еквивалентни класа от достигаеми и недостигаеми състояния. 
 
 

 

163 

https://www.youtube.com/watch?v=qFzx1nzDyCY


Нерешим е „Пъзел 15“ на Сам Лойд, при който са разменени местата 

на плочки 14 и 15.Той не е решим защото придвижването му към 

решимо състояние изисква промяна на инварианта. 

 

КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАУЧЕНО? 
 

СМЯТАНЕ 
 

• Броене, четене и писане на цели числа до 20;  
• Подреждане и сравняване на числа до 20; 

 
• Разпознаване, описване и разширяване на образците и определяне 

на следващия член в аритметична прогресия (т.е. 2, 4, 6...; 15, 14, 13...)  
 

МАТЕМАТИЧЕСКО РАЗСЪЖДЕНИЕ 
 

• Определяне на подхода, 

материалите и стратегиите, 

които ще се употребяват; 
 

• Употреба на инструменти като 

манипулиране и образци, за да 

решават проблеми. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

• Разпознаване и наименуване на двуизмерни 
фигури (квадрат, правоъгълник);  

• Описване на дължината и широчината на фигури;  
• Измерване на площи чрез преброяване на квадратчета.  

 

ИСТОРИЯ 

 

Играта произхожда от САЩ и е създадена през 

19-ти век. Дълго време се е смятало, че играта 

е изобретена от Самуел Лойд в САЩ в края на 

70-години на 19 в., обаче източниците казват, 

че истинският автор е Ной Палмър Чапман.. 
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Не е ясно кога е бил изобретен 

първият пъзел с плъзгане. Но е 

известен факт, че в 1878 Сам Лойд, 

американски експерт по пъзелите 
 
е „подлудил целия свят“ с своя нов 

„открит“ 14-15 пъзел (макар че 

някои данни говорят за това, други 

авторитети отричат този факт). Сам 

Лойд от 1891 до смъртта през 1911 

г., че той е изобретил пузъла. В 

действителност той няма нищо 

общо с изобретяването или с 

популярността на играта... Това е 

вариант на „Пузъл15“, който е 

направен и продаден от „Embossing 

Company from New York“ около 10 

години по-рано. 
  
Не беше изненадващо това, че 

Сам Лойд подлуди света със своя 

вариантна „Пузъл 15“. Проблемът, 

който той формулира не е 

възможно да бъде решен. Когато 

купува „Пъзел 14-15“ на Лойд 

празното квадратче е било 

позиционирано в дясно най-

отдолу. Плочките са били 

номерирани в ред отляво надясно 
  
и отгоре надолу, само плочки № 14 

и 15 бях с разменени места. Вие 

следва да ги пренаредите, така че 
 
всяка плочка да застане на правилно си място и отново празното място да е вдясно 

най-долу. Плъзгащ се пузъл с квадратни плочки може да бъде решен само чрез 

редица размествания необходими за да се реши пузъла, ако той е гладък. 
 
Между 1880 и 1882, „Пузъл 15“ е станал действителна социална чума, която се носи 

през САЩ и Европа. Обаче през 1882 г. е открито, че от всички проблеми, заложени 

в играта, само половината имат решение. 
 
Обяви във вестници, награди на всеки, който решени най-малко един от най-

нерешимите проблеми и различни вестници в Ню Йорк, предлагали 1000 долара 

награда за всеки, който може да осигури решение за постигане на определена 
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комбинация, определена от Лойд, а именно обръщане на 14 и 15. Никой не печели 

. Играта приключва с разочароващи населението резултати и така завършва 

треската „Пузъл 15“. 
 
Пластмасови, дървени или метални плочки с пластмасова среда, са ползвани, 
а кутиите се правят от дърво или твърд картон при направата на тази игра. 
 
На снимката горе вдясно: Стар метален „Пузъл 15“ с метални плочки, ръчна 
изработка в Коцентайна (Испания) през 30 те години на миналия век. 
 
СИНОНИМИ 
 
„Пъзел 15“ е също наричана „Gem Puzzle“, „Boss Puzzle“, „Game of Fifteen“, 
„Sliding Puzzle“, „Mystic Square“, „Le Taquin“ и т.н. 
 
ВАРИАНТИ 
 
Пъзелът съществува и в други размери, по-специално по-малкият 8 - пъзел. Ако 

размерът е 3 × 3 плочки , пъзела се нарича 8 - пъзел или 9 - пъзел, а ако е 4 × 4 плочки 

пъзелът се нарича 15 - пъзел или 16 - пъзел. 
 
Много забава и промоционални версии на „Пъзел 15“ са направени с гравирани на 

плочките различни неща, не само числа. Понякога гравировките са такива, че всяко 

квадратче е уникално, но все пак това е същият „Пъзел 15“ като стандартния такъв 

с номерирани плочки. 
 
Приятен вариант на основния плъзгащ се пъзел е този с 15 плочки, номерирани от 0 

(празно пространство) до 15 с инструкцията по такъв начин да плъзнете плочките, 

че сумата на всички редове и сумата от всички колони, и сумата на диагоналите да е 

равна на 30. Такова подреждане се нарича магически квадрат. 

 

СПРАВКИ И ВРЪЗКИ 
 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/15_puzzle 
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_del_15  
15 Puzzle: http://www.cs.brandeis.edu/~storer/JimPuzzles/ZPAGES/zzzFifteen.html  
The history of the 15 puzzle: http://hc11.home.xs4all.nl/15puzzle/15puzzen.htm  
Digital 15-Game: 
http://www.archimedes-lab.org/game_slide15/slide15_puzzle.html  
https://www.youtube.com/watch?v=dpS9jZTvQzs  
http://migo.sixbit.org/puzzles/fifteen/  
http://15-slide-puzzle.software.informer.com/  
https://itunes.apple.com/us/app/15-puzzle-sheep-free-classic/id1016289760?mt=8  
http://download.cnet.com/15-Puzzle/3000-2111_4-10017018.html  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nonnogame.fifteenpuzzlemania 
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