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Analiza retrogradă. Ca metodă, analiza retrogradă nu este altceva decât metoda
mersului invers care vă este atât de cunoscută din clasele mici. În general, dificul-
tatea la problemele privind jocurile matematice, este identificarea jucătorului care
are strategie câştigătoare şi determinarea acestei strategii. De obicei este greu de
văzut de la prima mutare ce anume trebuie făcut. Este mult mai bine să ı̂ncepem
analiza de la sfârşitul jocului. Începeţi prin a stabili toate poziţiile finale ale jocu-
lui, precum şi mutările ,,direct câştigătoare” care duc la acest sfârşit. Stabiliţi
acele poziţii din care există ,,mutare direct câştigătoare”. Apoi, mergeţi ı̂ncă un
pas ı̂napoi şi stabliţi acele poziţii din care, orice ar muta, ,,pierzătorul” nu ı̂l poate
aduce pe adversarul său decât ı̂ntr-o poziţie (direct) câştigătoare pentru acesta.
Continuaţi procesul etichetând toate poziţiile ca fiind fie ,,poziţii pierzătoare”
(Losing position), fie ,,poziţii câştigătoare” (Winning position). Când aţi ajuns
să etichetaţi poziţia iniţială, ştiţi ı̂n fine care din cei doi jucători are strategie
câştigătoare şi care este aceasta.

1. Un turn este plasat ı̂n colţul din stânga-jos al uni table de şah (8 × 8). O
mutare constă ı̂n a muta turnul, cu oricâte pătrăţele, fie spre dreapta, fie ı̂n sus.
Doi jucători mută alternativ. Cel care nu mai poate muta, pierde. Care jucător
are strategie câştigătoare şi care este aceasta? Dar dacă jocul se joacă pe o tablă
dreptunghiulară m× n ı̂n locul tablei de şah?

Olimpiadă Rusia

Observaţie: Pentru o tablă 49 × 101 s-a dat la ONM 2013, clasa a 6-a.

Aici, pentru tabla 8 × 8, pe de o parte strategia se putea ghici destul de uşor
(de la ı̂nceput), pe de altă parte se poate stabili natura fiecărei poziţii. A doua
observaţie, valabilă pentru toate problemele de acest tip: trebuie stabilit cu pre-
cizie ce se ı̂nţelege prin ,,poziţia X”: ,,turnul se află ı̂n pătrăţelul X şi urmează să
fie mutat”, sau ,,turnul se află ı̂n pozţia X şi a fost deja mutat.” Vom opta, mereu
de aici ı̂nainte, pentru prima variantă. Cum se găseşte strategia câştigătoare? Ea
constă pur şi simplu ı̂n a găsi o succesiune de mutări care ı̂l duc de fiecare dată pe
adversar ı̂n poziţii pierzătoare.

Cum se schimbă răspunsul şi strategia de câştig dacă cel care nu mai poate muta
câştigă? (varianta ,,misère” a jocului)

2. O cutie conţine 300 de chibrituri. O mutare constă ı̂n a scoate cel mult jumătate
din chibriturile existente ı̂n cutie. Doi jucători mută alternativ. Cel care nu mai
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poate muta, pierde. Care jucător are strategie câştigătoare şi care este aceasta?

Şi aici se poate face o listă exhaustivă a poziţilor câştigătoare şi pierzătoare, ı̂nsă
această muncă pare prea laborioasă. Este preferabil să intuim mulţimea poziţiilor
pierzătoare, apoi să demonstrăm că aşa se şi ı̂ntâmplă.

3. Există două teancuri, cu câte 2010 monede. Doi jucători, A şi B, joacă un joc
ı̂n care mută alternativ (̂ıncepe A). La fiecare mutare, jucătorul aflat la mutare
trebuie să ia fie una sau mai multe monede dintr-unul din cele două teancuri, fie
câte o monedă din fiecare teanc. Cel care ia ultima monedă câştigă. Care jucător
câştigă dacă amândoi joacă ı̂n cel mai bun mod posibil?

Short List JBMO, 2010

Strategii câştigătoare. În concluzie, scopul este de a identifica două mulţimi
disjuncte L şi W (submulţimea poziţiilor pierzătoare, respectiv cea a poziţiilor
câştigătoare) astfel ı̂ncât:
(1) Există o poziţie finală ı̂n L;
(2) Din orice poziţie din W există o mutare care duce ı̂ntr-o poziţie din L;
(A fi ı̂ntr-o poziţie câştigătoare ı̂nseamnă a avea o mutare care ı̂l lasă pe adversar
ı̂ntr-o poziţie pierzătoare.)
(3) Orice mutare făcută dintr-o poziţie din L duce ı̂n W .
(A fi ı̂ntr-o poziţie pierzătoare ı̂nseamnă că, indiferent de ce am muta, adversarul
va fi ı̂ntr-o poziţie din care va putea câştiga.)
Odată determinate, aceste mulţimi permit identificarea jucătorului care are strate-
gie câştigătoare: dacă poziţia iniţială este ı̂n W, primul jucător poate câştiga. Dacă
este ı̂n L, atunci al doilea jucător are strategie câştigătoare.
Strategia câştigătoare constă ı̂n a efectua mereu una din mutările care ı̂l duc pe
adversar ı̂ntr-o poziţie din L.

4. Două grămezi de bomboane conţin 20 şi respectiv 21 de bomboane. O mutare
constă ı̂n a mânca toate bomboanele dintr-una din grămezi şi a ı̂mpărţi cealaltă
grămadă ı̂n două grămezi nevide, nu neapărat egale. Doi copii mută alternativ.
Cel care nu mai poate muta pierde. Cine câştigă? (jocul, că ı̂n greutate probabil
amândoi)

5. Jocul ı̂ncepe cu numărul 0. O mutare constă din a aduna numărului curent unul
din numerele 1, 2, 3, . . . , 8 sau 9. Doi jucători mută alternativ. Cel care obţine
100 câştigă. Care jucător are strategie câştigătoare şi care este această strategie?

6. Jocul ı̂ncepe cu numărul 0. O mutare constă din a aduna numărului curent
unul din numerele 2, 3, . . . , 8 sau 9. Doi jucători mută alternativ. Cel care obţine
minim 1000 câştigă. Care jucător are strategie câştigătoare şi care este această
strategie?
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7. Jocul ı̂ncepe cu numărul 60. La fiecare mutare se scade din numărul curent
unul dintre divizorii pozitivi ai lui 60 care este mai mic decât numărul curent. Doi
jucători mută alternativ. Cel care obţine 1 câştigă. Care jucător are strategie
câştigătoare şi care este această strategie?

8. Începem cu n = 2. Doi jucători A şi B adaugă alternativ numărului curent un
divizor al acestuia, mai mic decât numărul. Ţinta este un număr ≥ 2015. Cine
câştigă? (Engel, pb.3, pag. 422)

9. Pornim cu mai multe grămezi de jetoane. Doi jucători mută alternativ. O mu-
tare constă ı̂n a ı̂mpărţi fiecare grămadă care conţine mai mult de un jeton ı̂n două
grămezi. Cel care face ultima mutare câştigă. Care este condiţia iniţială pentru
care primul jucător are strategie de câştig şi care este această strategie?

10. Jocul ı̂ncepe cu numărul 2. O mutare constă din a aduna la numărul curent
un număr natural nenul mai mic ca acesta. Doi jucători mută alternativ. Cel
care obţine 1000 câştigă. Care jucător are strategie câştigătoare şi care este acea
strategie?

11. 100 de grămezi de pietre sunt plasate pe o masă. Doi jucători mută alternativ.
La o mutare, jucătorul poate lua orice număr nenul de pietre de pe masă astfel ı̂ncât
să lase măcar o grămadă neatinsă. (Grămezile vide sunt ı̂n continuare considerate
grămezi.) Jucătorul care nu poate muta pierde. Determinaţi, pentru fiecare poziţie
iniţială, care dintre jucători, primul sau al doilea, are strategie câştigătoare.

K. Kokhas, Tuymaada International Olympiad, 2013, problema 1., juniori

12. Par câştigă. Se dau 2n+ 1 fise. A şi B iau, pe rând, ı̂ntre 1 şi k fise. La sfârşit
unul dintre jucători are un număr par de fise, iar celălalt jucător un număr impar.
Câştigă cel care are un număr par. Determinaţi poziţiile pierzătoare dacă:
a) k = 3 (Kvant 2001)
b) k = 4
c) k este par
d) k este impar. (Engel, pb. 20, pag 424)

13. Jocul NIM. Avem trei cutii: prima conţine 20 de monede, cea de-a doua 30
de monede, iar cea de-a treia 40 de monede. Doi jucători joacă următorul joc: la
fiecare tură, un jucător alege o cutie şi scoate din ea un număr pozitiv de monede.
Jucătorul care face ultima mutare câştigă. Cine are strategie câştigătoare? Care
este această strategie?
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Probleme propuse:

1. O monedă este plasată ı̂n colţul din stânga-jos al unei table de şah. Jucătorii A
şi B joacă următorul joc: A ı̂ncepe jocul, jucătorii mută alternativ ı̂mpingând mo-
neda cu o poziţie ı̂n sus, la dreapta, ı̂n dreapta-sus, ı̂n dreapta-jos sau ı̂n stânga-sus.
Jucătorul care face ultima mutare câştigă. Care jucător are strategie câştigătoare
şi care este aceasta?

2. Jocul ı̂ncepe cu numărul 60. La fiecare mutare, din numărul curent se scade
unul dintre divizorii pozitivi ai numărului curent. Doi jucători mută alternativ. Cel
care obţine 1 câştigă. Care jucător are strategie câştigătoare şi care este aceasta?

3. Jocul ı̂ncepe cu numărul 1000. Alternativ, doi jucători micşoreză numărul scris
pe tablă scăzând din el o putere a lui 2 cel mult egală cu numărul de pe tablă.
Primul jucător care obţine 0 câştigă. Cine câştigă? Dar dacă ı̂n locul puterilor lui
2 punem mulţimea formată din 1 şi din numerele naturale prime?

4. Se dă o grămadă formată din 923k jetoane. Doi jucători joacă următorul joc.
Ei mută alternativ, luând de fiecare dată 9, 2 sau 3 jetoane din grămadă. Cel care
nu poate muta pierde jocul. Care jucător are strategie de câştig? (KöMaL, dec
1997, Pb. F.3204)

5. Pornim cu două grămezi, una de p fise şi una de q fise. A şi B mută alternativ.
Când ı̂i vine rândul, un jucător poate lua o fisă din oricare grămadă, poate muta o
fisă dintr-o grămadă ı̂n cealaltă sau poate lua câte o fisă din fiecare grămadă. Cel
care ia ultima fisă câştigă. Cine este acela? (Engel, pb. 26, pag. 424)

Răspunsuri la problemele propuse.

1. Poziţiile pierzătoare sunt pătrăţelele care sunt pe o linie pară şi o coloană pară.
Poziţia iniţială e câştigătoare.
2. Primul jucător câştigă; el lasă mereu un număr impar.
3. Puteri ale lui 2: Primul jucător câştigă; el lasă mereu un număr multiplu de 3.
Numere prime: Primul jucător câştigă; el lasă mereu un număr multiplu de 4.
4. Poziţiile pierzătoare sunt M11, M11+1, M11+5, M11+6. Dar 923 = M11+10,
deci 923k este M11 + 1 dacă k e par (L) şi 923k = M11 + 10 (W) dacă k e impar.
5. Poziţiile pierzătoare sunt cele ı̂n care ambele grămezi conţin un număr par de
fise.

4


