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                 NIM-hry 

(odebírání předmětů) 



Pravidla NIM-her 

 NIM-hru hrají dva hráči. 

 Pravidelně se střídají v odebírání předmětů z jedné 

nebo z několika hromádek.   

 Prohrává ten, kdo již nemůže podle pravidly 

dovolených tahů odebrat žádný předmět. 

 Jednotlivé typy NIM-her se liší počtem hromádek, 

počtem předmětů na hromádkách na začátku hry a 

pravidly pro dovolené tahy. 



První NIM-hra 

 Předměty se odebírají jen z jedné hromádky, 

na které je zpočátku 15 předmětů. 

 Je-li hráč na tahu odebere buď jeden, dva nebo 

tři předměty.   

 Prohrává ten, kdo již nemá co odebrat. 
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Druhá NIM-hra 

 Předměty se odebírají ze dvou hromádek, na první 

z nich je zpočátku 6 a na druhé 7 předmětů. 

 Je-li hráč na tahu odebere buď jeden nebo dva 

nebo tři předměty z kterékoliv hromádky, anebo 

jeden nebo dva nebo tři předměty současně z obou 

hromádek.   

 Prohrává zase ten, kdo již nemá co odebrat. 



Druhá NIM-hra 

 Jaké možnosti 

vítězných tahů 

má hráč, který 

v tomto 

postavení 

začíná? 



Třetí NIM-hra 

 Zajímavá hra je zobecněním druhé hry.  

 Opět se hraje na dvou hromádkách, ale počty 

předmětů v nich jsou na počátku hry zcela libovolné. 

 Je-li hráč na tahu odebere buď libovolný počet  

předmětů z kterékoliv hromádky, anebo libovolný, 

ale stejný počet předmětů současně z obou 

hromádek.   

 Prohrává zase ten, kdo již nemá co odebrat. 

 Dokážete i v této hře najít všechna prohrávající 

postavení? 



Třetí NIM-hra 

 Postupným vytvořením strategického obrázku 

získáme, že prohrávající postavení jsou dána 

dvojicemi z této tabulky:  

an 1 3 4 6 8 9 11 12 … 

bn 2 5 7 10 13 15 18 20 … 

 Takřka neuvěřitelné je pak tvrzení, že platí: 
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Baden-Baden 

 Tento speciální  

 NIM se hraje podle 

těchto pravidel: 

 Hraje na čtyřech hromádkách, počty předmětů v 

nich jsou na počátku hry 1, 3, 5 a 7. 

 Je-li hráč na tahu odebere libovolný počet  

předmětů jen z jedné (kterékoliv) hromádky.   

 Prohrává zase ten, kdo již nemá co odebrat. 

Nalezněte strategii pro tuto hru! 



Čtvrtá NIM-hra 

 Tato hra je zobecněním předchozí hry Baden-Baden.  

 Tentokrát se hraje na libovolném počtu hromádek a 

počty předmětů v nich jsou na počátku hry také 

zcela libovolná čísla. 

 Je-li hráč na tahu odebere libovolný počet  předmětů 

z jediné (kterékoliv) hromádky.   

 Prohrává zase ten, kdo již nemá co odebrat. 

  

 Jak v této hře najít všechna prohrávající postavení? 



      Hra  „Na dělitele“ 
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Pravidla hry 

 Hodíme dvěma kostkami a získáme dvě číslice. 

 Tyto dvě číslice musíme použít při sestavení 

tříciferného čísla.   

 Třetí číslici si můžeme zvolit zcela libovolně. 

 Pořadí číslic může být libovolné. 

 Cílem je sestavit číslo, které má co nejvíce dělitelů. 
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Můžeme sestavit čísla: 

243   742   425   204  atd.  

(Kolik jich vůbec je?) 
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      Stavby z kostek 



Obtížný úkol 

Cílem je postavit stavbu z krychlových kostek. 

Stavba ale musí splňovat tyto podmínky: 

• v prvním patře je jen jedna kostka, 

• v druhém patře jsou dvě kostky, 

• v třetím patře jsou tři kostky, 

• a tak dále.  

Stavba by měla být co nejvyšší! 

 Ale:  

 Po položení kostek každého 

patra musí být stavba  stabilní! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Case_danzanti.jpg


Nápověda 



   Mastermind (Logic)  



O hře Mastermind 

 Cílem je uhodnout barevnou 

kombinaci kuliček, kterou 

jeden hráč libovolně zvolí a 

zakryje. 

 Druhý hádající hráč postupně tipuje barevné 

kombinace a u každé dostává od prvního hráče 

odpověď typu:    počet „zásahů“ a počet „vedle“. 

 Zásah znamená, že v tomto tipu je nějaká kulička 

určité barvy na správném místě, vedle znamená, že 

kulička určité barvy je ve skryté kombinaci na 

jiném místě. 



Příklad 

234 1 x Z, 1 x V 

243 2 x V 

124 1 x Z, 1 x V 

314 3 x Z 

 Budeme hrát variantu s 

číslicemi  1, 2, 3 a 4 místo 

barev. 

 Budeme hádat kombinaci 

tří znaků. 

 Sledujme pozorně význam 

odpovědí zásah a vedle. 
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 Při variantách s číslicemi můžete hrát i velmi 

složité hry – můžete používat třeba i všechny 

číslice 0 až 9 a hádat víceciferná čísla. 



  

 Děkuji za pozornost 

jiri.cihlar@ujep.cz 


