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Jak grać, żeby wygrać?
W każdej z poniższych gier należy rozstrzygnąć, który z graczy ma strategię wygry-
wającą. Gracze wykonują ruchy na przemian. Jeśli nie jest powiedziane inaczej, grę
przegrywa ten w nich, który nie może wykonać poprawnego ruchu. Nie są dozwolone
„puste” ruchy typu „przesunąć pionek o zero pól”, „wziąć zero kamyków ze stosu”
itp. Gorąco zachęcam, by spróbować pograć w te gry! :-)

Kilka gier z tabliczką czekolady.

1. Jaś i Małgosia mają tabliczkę czekolady o wymiarach 8×15, którą można łamać
tylko wzdłuż linii podziału na kostki. Jaś zaczyna i łamie tabliczkę na dwie części.
Następnie Małgosia łamie wybrany kawałek na dwie części, potem znów Jaś wybiera
jeden z trzech kawałków i łamie na dwa itd.

2. Gra jak wyżej, tylko wygrywa ten, kto jako pierwszy odłamie od kawałka
czekolady pojedynczą kostkę.

3. Asteriks i Obeliks grają w obrzydliwą czekoladę. Mają tabliczkę czekolady o wy-
miarach n×k, której narożna lewa dolna kostka zawiera kawałek mydła. Na przemian
odłamują od czekolady fragmenty, które następnie muszą zjeść. Łamania można
dokonać tylko wzdłuż linii prostej dzielącej kostki. Ten, kto zje kostkę z mydłem,
przegrywa. Dla jakich rozmiarów czekolady Asteriks, który chce wygrać, powinien
chcieć zacząć grę, a dla jakich powinien uprzejmie ustąpić pierwszeństwa Obeliksowi?

4. Gra w chrupanie ma zasady bardzo podobne do obrzydliwej czekolady, z tym że
dopuszczalne są ruchy, w których odłamuje się od tabliczki jej prawą górną część.
Dokładniej, gracz wybiera jeden kwadracik i usuwa go wraz ze wszystkimi kwadraci-
kami, które mają obie współrzędne większe lub równe (kostka mydła ma współrzędne
(1, 1)).

przykładowe pierwsze trzy ruchy w chrupaniu

5. (Zwardoń 2005) Alicja i Bob grają w pewną grę używając prostokątnej tabliczki
czekolady, która składa się z jednakowych kwadratowych kostek ułożonych w 60 rzę-
dów i 40 kolumn. Ruch polega na podzieleniu jednego z kawałków czekolady wzdłuż
linii podziału kostek na dwie części. Alicja może wykonywać jedynie cięcia wzdłuż
linii pionowych, a Bob jedynie wzdłuż linii poziomych. Grę rozpoczyna Alicja.

Kilka gier o stosach cukierków, kamyków, zapałek itp.

6. Dane są dwa stosy słodyczy: w jednym jest 7 cukierków, w drugim 5 ciastek.
W jednym ruchu można wziąć dowolnie wiele słodyczy z wybranego stosu albo
po tyle samo słodyczy z każdego ze stosów.

7. Dane są dwa stosy po 11 kamyków. Ruch polega na wzięciu dwóch kamyków
z jednego ze stosów oraz jednego kamyka z drugiego stosu.

8. Dane są dwa stosy zapałek: w jednym 9, w drugim 7. Ruch polega na zabraniu
dowolnej liczby zapałek z jednego wybranego stosu.

9. W grze NIM dane są trzy stosy zapałek: 9, 7 i 5 sztuk. Ruch polega na zabraniu
dowolnej liczby zapałek z jednego wybranego stosu.

10. Dany jest stos 17 zapałek. Ruch polega na zabraniu 1, 2 lub 3 sztuk.
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Kilka gier na szachownicy 8× 8.

11. Na szachownicy gracze ustawiają wieże tak, żeby żadne dwie się nie biły.

12. Jak wyżej, ale dla gońców.

13. To samo zadanie dla koników.

14. Na szachownicy umieszczono króla szachowego w lewym dolnym rogu (na po-
zycji a1). W jednym ruchu można go przesunąć o jedno pole w prawo, o jedno pole
do góry albo o jedno pole po przekątnej w prawo i do góry.

15. Na polu a1 stoi wieża. Można ją przesuwać o dowolną liczbę pól w prawo albo
do góry.

16. Na polu c1 stoi królowa. Można ją przesuwać o dowolną liczbę pól w prawo,
do góry albo po przekątnej w prawo i do góry.

17. Na polu a1 szachownicy stoi konik szachowy. W jednym ruchu można go prze-
sunąć o dwa pola w prawo i jedno do góry albo dwa pola do góry i jedno w prawo.
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