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1 Gry
1. Na stole leży n monet. Gracz może wziąć jedną, dwie lub trzy monety.

Wygrywa ten, który weźmie ostatnia monetę. Który gracz ma strategie
wygrywającą i jaka ona jest?

2. Na stole leżą dwa stosy kamieni. Gracz może w swoim ruchu zabrać do-
wolną liczbę kamieni z wybranego przez siebie stosu. Wygrywa gracz,
który zabierze ostatni kamień ze stołu. Jak wygląda strategia wygrywa-
jąca?

3. Na stole leży k stosów kamieni, gdzie k jest dowolną liczba naturalną
większą od 1. Gracz znowuż może w swoim ruchu zabrać dowolną liczbę
kamieni z wybranego przez siebie stosu. Wygrywa gracz, który zabierze
ostatni kamień ze stołu. Jak wygląda strategia wygrywająca?

4. Mamy jeden stos n monet. Gracze grają na zmianę. Pierwszy gracz może
wziąć q monet, gdzie 1 ≤ 1 ≤ n − 1. Gracz w k-tym ruchu może wziąć
qk monet, gdzie 1 ≤ qk ≤ qk−1. Wygrywa gracz, który wziął ostatnią
monetę. Jaka jest strategia wygrywająca?

5. Jest to zadanie pokazujące, że czasem nie jesteśmy w stanie powiedzieć
jaka jest strategia wygrywająca, choć jesteśmy w stanie powiedziec który z
graczy ją ma. Gra jest następująca Rozważmy zbiór X = {x ⊂ {1, 2, . . . , n} :
x 6= ∅}. Gracz wybiera jakiś element zbioru x ∈ X i usuwa z niego wszyst-
kie jego nadzbiory. Przeciwnik powtarza procedurę. Pokaż, że niezależnie
od tego, czy grę zwycięży ten, który usunie wszystkie elementy, czy też
jego przeciwnik, to pierwszy gracz ma strategie wygrywającą.

6. Załóżmy, że mamy tabliczkę czekolady o wymiarach n×m ze zjedzoną lewa
górną kosteczką. Gracz wybiera kostkę czekolady i zjada prawy dolny róg
wyznaczany przez tę kostkę. Wygrywa gracz, który zje ostatnią kostkę.
Który gracz ma strategię wygrywającą? Czy umiesz ją opisać dla czeko-
lady wymiarów n× n? A dla n× 2?

7. Mamy planszę n × m na której stawiamy kostki domina na przemian.
Gracz przegrywa, gdy nie ma jak wykonać kolejnego ruchu. Opisz strategię
wygrywającą.

8. Mamy rząd n kulek. Możemu usunąć dowolną kulkę, lub dwie kule stojące
obok siebie. Opisz strategię wygrywającą.
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