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Strategie w grach

Teoria

Za pomoca‘ rozumowań matematycznych czasem jesteśmy w stanie zrozumieć mechanike‘ gry na
tyle dobrze, że można stworzyć strategie wygrywaja‘ce dla ustalonego gracza. Gracz wykorzystuja‘cwtedy pewien algorytm jest w stanie wygrać niezależnie od ruchów przeciwnika. W poniższych
zadaniach należy poszukiwać takich schematów zapewniaja‘cych zwycistwo.

Zadania

1. Mamy dana‘ szachownice‘ 8x8. Król stoi na A1. W każdym ruchu można przesuna‘́c króla o
jedno pole do góry, w prawo lub o jedno pole po przeka‘tnej w prawo i do góry. Wygrywa
ten, ktry postawi króla na H8.

2. Do pude lka w lożono 105 żetonów. W każdym ruchu gracz może wzia‘́c z niego nie wie‘cej niż√
n żetonów, gdzie n jest liczba‘ żetonów, które sa‘ w tym momencie w pude lku, ale musi

jednak wzia‘́c co najmniej 1 żeton. Wygrywa ten z graczy, po ruchu którego pude lko jest
puste.

3. Na stole leża‘ trzy stosy zapa lek o licznościach, odpowiednio, 13, 15 i 17. Ruch polega na
wybraniu jednego stosu i podzieleniu go na dwie cze‘ści. Przegrywa ten, który nie jest w
stanie nic podzielić na dwie cze‘ści.

4. Mamy 7 kulek bia lych i 5 kulek czarnych. W jednym ruchu dozwolone jest zabranie dowolnej
ilości kulek jednego koloru albo zabranie takiej samej liczby obu kolorów. Wygrywa gracz,
który zabierze ostatnia‘ kulke‘.

5. Piszemy liczby od 1 do 9. W jednym ruchu wybieramy sobie jedna‘ liczbe‘ skreślaja‘c ja‘.Wygrywa ten, który spośród skreślonych swoich liczb może wybrać trójke‘ liczb takich, aby
ich suma by la równa 15.

6. Na stole leży 25 patyków. Dwie osoby na przemian zabieraja‘ 1,2,3 patyczki tak d lugo, aż
wszystkie zostana‘ zebrane ze sto lu; wygrywa ten, który zabierze ostatni patyczek.

7. Jacek i Placek graj w gre‘ na przemian wypisuja‘c dzielniki 100!. Wypisane liczby nie moga‘sie‘ powtarzać. Przegrywa ten z graczy, po ruchu którego NWD wszystkich wypisanych liczb
wynosi 1.

8. Mamy kartke‘ zeszytu w kratke‘. Pierwszy uczeń rysuje krzyżyki, drugi kó lka. Wygrywa ten,
który ustawi cztery w pionie, poziomie ba‘dź po skosie.

9. Na dziewie‘ciu polach można grać w szubienice‘. Jeden gracz ma trzy czarne piony, drugi
trzy bia le. Stawiaja‘ je na przemian, a gdy już wszystkie sześć jest na szachownicy, wolno
je przesuwać na pola przyleg le ale nie na skos. Wygrywa ten, który ustawi swoje piony w
jednym rze‘dzie poziomym, pionowym lub skośnym.
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10. W najbardziej popularnej wersji gry Nim potrzeba do niej dwanaście zapa lek, ktre dzieli sie‘na trzy grupy. Pierwsza zawiera 3, druga - 4, trzecia 5 zapa lek. Każdy z graczy zabiera
kolejno jedna‘ lub wie‘cej zapa lek pod warunkiem, że zawsze tylko z jednej grupy. Kto weźmie
ostatnia‘ lub ostatnie zapa lki, ten wygrywa.

11. Tak samo jak wyżej, tylko że przegrywa ten, który weźmie ostatnia‘ zapa lke‘.

12. Mamy pewna‘ ilość monet u lożonych w kwadrat. Można brać dowolna‘ liczbe‘ monet z dowol-
nego rze‘du lub kolumny pod warunkiem, by mie‘dzy zabieranymi monetami nie wyste‘powa la
luka. Wyrywa ten z graczy, po ruchu którego nie ma żadnych monet na stole.
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