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KLASYCZNY NIM
Nim to gra, która w klasycznej postaci wygląda tak: da-

nych jest n stosów kamieni, w pierwszym stosie jest a1 

kamieni, w drugim a2, …, w n-tym n2 kamieni; dwaj 

gracze (rozpoczynający to gracz A, grający jako dru-

gi – B) wykonują na zmianę ruchy. Każdy ruch pole-

ga na wybraniu dowolnego stosu (powiedzmy i-tego),  

a następnie wzięciu z tego stosu jednego lub dwóch, …,  

lub ai kamieni. Wygrywa gracz, który weźmie ostatni 

kamień (ostatnie kamienie). Oczywiście, zakładamy, 

że gracze wykonują najlepsze możliwe ruchy.

GRA EUKLIDES
Po raz pierwszy na ten wariant Nima natknąłem się, 

przeglądając zadania z podręcznika Lindsaya Childsa 

A concrete introduction to higher algebra (Springer 

1979). Startujemy z dwiema liczbami naturalnymi a, b, 

W wielu źródłach, na przykład w marcowym tegorocznym numerze „Matematyki”, 
można znaleźć informacje o grze Nim. Ta prosta, ale piękna gra od wielu lat budzi 

zainteresowanie, zwłaszcza że pojawiło się mnóstwo jej wariantów. W artykule opiszę 

kilka wariantów tej gry oraz pokażę ich walory matematyczne i dydaktyczne.
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NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA

przy czym a ≥ b. Gracz A od liczby a odejmuje nieze-

rową wielokrotność liczby b, tak aby różnica a − qb. 

była nieujemna. Grający jako drugi gracz B stosuje te 

same reguły dla pary a − qb,b. Wygrywa ten gracz, któ-

ry otrzyma różnicę równą 0. Spójrzmy na rozgrywkę 

dla pary 17, 5:

A:  od 17 odejmuje 3 · 5, otrzymując parę 5 („stare” b) 

oraz 2 (= 17 – 3 · 5),

B: od 5 odejmuje 1 · 2, otrzymując parę (3, 2),

A: od 3 odejmuje 1 · 2 i otrzymuje parę (2, 1),

B: od 2 odejmuje 2 · 1, otrzymuje różnicę 0 i wygrywa.

Zauważmy, że do analizy gry Euklides przydaje się 

dzielenie z resztą; dla pary (17, 5) mamy trzy dzielenia:

17 = 3 · 5 + 2,

5 = 2 · 2 + 1,

2 = 2 · 1 + 0.
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W ostatniej równości celowo zapisaliśmy 0, aby pod-

kreślić cel gry – otrzymanie różnicy 0.

Dzielenie z resztą pozwala przedstawić interpretację 

„kamykową” gry Euklides dla pary (17, 5); mamy wów-

czas trzy stosy kamieni:

Liczby kamieni w stosach to ilorazy z przedstawionych 

na poprzedniej stronie dzieleń z resztą. Podobieństwo do 

Nima jest ewidentne, ale różnica istotna – najpierw trze-

ba wyczerpać stos nr 1, potem nr 2 i, ogólnie, jeśli mamy  

n dzieleń, to wyczerpujemy kolejne stosy. Pojawienie się 

dzieleń z resztą wyjaśnia genezę nazwy gry – wiąże się 

ona z algorytmem Euklidesa, bowiem przedstawione 

dla pary (17, 5) dzielenia to właśnie algorytm Euklidesa, 

służący do obliczania największego wspólnego dziel-

nika dwóch liczb naturalnych. Wspólnie z uczniami 

można przeanalizować grę ze stosami 3, 2, 2. Jedyny 

dobry pierwszy ruch dla A to wzięcie 2 kamieni ze sto-

su nr 1 (uczniowie mogą to odkryć sami), wówczas B 

może wziąć jedynie ostatni kamień z tego stosu, potem 

A bierze jeden kamień ze stosu nr 2 itd.

W 1993 roku w angielskim czasopiśmie „Mathema-

tics Teaching” ukazał się mój artykuł A cheese-cake 

with a raisin, w którym podałem inną interpretację gry 

Euklides. Znowu rozpatrujemy liczby 17 i 5, ale tym ra-

zem rysujemy prostokąt o wymiarach 17 × 5. Ten pro-

stokąt to sernik, a w prawym górnym rogu znajduje się 

rodzynek, zwycięzcą zostaje ten, kto odetnie ostatni 

kawałek z rodzynkiem. Możliwe linie cięcia są pogru-

bione lub przerywane.

Teoria gry Euklides wiąże się z przedstawieniem 

ułamka a/b w postaci ułamka łańcuchowego, który  

w przypadku 17/5 wygląda tak:

17
5

 = 3 + 1

2 + 1
2
 

co w notacji poziomej zapisujemy jako [3, 2, 2]. Do-

kładna analiza ułamka łańcuchowego odpowiadające-

go ułamkowi a/b pozwala znaleźć niezbyt trudną teorię 

gry, a dzięki niej łatwo określa się zwycięską strategię 

gry Euklides.

DZIELNIKOWY NIM
Na mojej stronie internetowej (mat.ug.edu.pl/~matpz/) 

w zakładce „Matematyczne eksperymenty” znajduje się 

następujące zadanie:

Dane są dwa stosy kamieni, w jednym znajduje się  

m kamieni, w drugim n kamieni. Dwaj gracze (roz-

poczynający A i grający jako drugi B) na zmianę 

wykonują ruchy, przy czym ruch polega na tym, że 

można wziąć z jednego z dwóch stosów liczbę ka-

mieni, która jest dzielnikiem liczby kamieni w tym 

stosie. Wygrywa ten gracz, który zabierze ostat-

ni kamień (ostatnie kamienie). Zakładając, że obaj 

gracze grają poprawnie, kto powinien wygrać?

Popatrzmy na rozgrywkę z czterema i trzema kamie-

niami w stosach:

W rozgrywce tej powinien wygrać gracz A – wystar-

czy, że weźmie jeden szary kamień.

Teraz taktyka gracza A jest następująca: „naśladuje” on 

ruchy gracza B. Opisaną taktykę stosuje się do wszyst-

kich dzielnikowych Nimów typu (m + 1, m), czyli wte-

stos nr 1 stos nr 1 stos nr 1
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dy, gdy liczby kamieni w obu stosach różnią się o 1.  

W konkretnych przypadkach dla niedużych liczb „roz-

wikłanie” gry jest łatwe, bo liczba możliwych kolejnych 

ruchów jest niewielka. W miarę łatwo jest odpowiedzieć, 

kto powinien wygrać dla pozycji typu (nieparzysta, nie-

parzysta), (nieparzysta, parzysta) bądź (parzysta, niepa-

rzysta). Czytelników zainteresowanych teorią dzielniko-

wego Nima zapraszam na wspomnianą stronę.

GRA W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH
Ten wariant gry Nim jest mi szczególnie bliski. Używa-

łem tej gry w czasie zajęć z uczniami szkół podstawo-

wych, wykorzystywali ją także moi studenci w czasie 

praktyk w szkole, ale również w trakcie swoich zajęć 

studenckich.

Zaczniemy od postaci tej gry przypominającej grę 

Nim. Mamy dwa stosy kamieni, gracze na zmianę mo-

gą wykonać dwa typy ruchów: wzięcie jednego kamie-

nia z dowolnie wybranego stosu albo zabranie po jed-

nym kamieniu z każdego stosu. Wygrywa ten gracz, 

który weźmie ostatni kamień. Spójrzmy na przykład 

rozgrywki dla dwóch stosów, 4-elementowego i 5-ele-

mentowego, oraz zapiszmy przykładową rozgrywkę:

A:  (4, 5) → (3, 4) (zaczynający grę wziął po jednym ka-

mieniu z każdego ze stosów),

B:  (3, 4) → (3,3) (drugi gracz wziął jeden kamień z dru-

giego stosu),

A: (3, 3) → (2, 3),

B: (2, 3) → (2, 2).

Ten ruch zapewnił graczowi B zwycięstwo – dlaczego?

Zaprezentujemy teraz inną postać omawianej gry. 

W układzie współrzędnych w pierwszej ćwiartce wy-

bieramy punt startowy START (najlepiej punkt (0, 0)) 

oraz punkt końcowy META (dowolny punkt o obu 

współrzędnych całkowitych). Gracze na zmianę wyko-

nują ruchy: do góry o 1, w prawo o 1 lub na ukos o wek-

tor [1, 1] (można nie używać terminu wektor, mówiąc, 

że przesuwamy się o 1 do góry, a potem 1 w prawo). 

Wygrywa ten gracz, który pierwszy dotrze do mety. 

Spójrzmy na przykład z metą w punkcie (4, 5) (obrazki 

pochodzą z programu LOGOMOCJA, w którym na-

pisano program do grania, więcej szczegółów można 

znaleźć w mojej książce LOGO na lekcjach informatyki 

i matematyki w szkole podstawowej).

Zwracam uwagę, że nie wolno wychodzić poza plan-

szę, czyli prostokąt zaznaczony na żółto. Do gry można 

wykorzystać papier kratkowany; bardzo ważną zale-

tą opisywanej gry jest ćwiczenie notacji matematycz-

nej, tj. zapisywanie punktów w układzie współrzęd-

nych. Spójrzmy na zapis gry rozpatrywanej poprzednio 

w wersji „kamykowej”:

START = (0, 0) →A (1, 1) →B (1, 2) →A (2, 2) →B (2, 3) → ???

Spróbujemy teraz znaleźć teorię tej gry. Przede wszyst-

kim uczniowie powinni zauważyć, że metę można zmie-

niać i w przypadku, gdy jest ona blisko startu (punktu 

(0,0)), rozpatrzenie wszystkich możliwości nie zajmuje 

zbyt wiele czasu. Zaproponowałem uczniom stworzenie 

„Mapki zwycięstw”, tzn. zaznaczenie kolorem czerwo-

nym tych met, dla których wygrywa A, a kolorem nie-

bieskim – zwycięskich dla B. Pewien niepokój budziła 

meta w punkcie (0, 0) i wygrana B, ale wytłumaczyliśmy 

sobie, że A nie może wykonać żadnego ruchu, więc prze-

grywa. Spójrzmy na otrzymane wyniki:
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Bardzo mnie cieszyły rozmowy uczniów, zwłaszcza 

ich fragmenty typu „Jeśli zrobię tak, to ty możesz tyl-

ko tak lub tak”. Oczywiście, pod „tak” kryły się kon-

kretne ruchy. Uczniowie, widząc powyższą „mapkę”, 

byli w stanie (czasami z pomocą prowadzącego zajęcia) 

odkryć następujący fakt:

Meta w punkcie (a, b) jest korzystna dla gracza A (roz-

poczynającego grę) wtedy i tylko wtedy, gdy a jest liczbą 

nieparzystą lub b jest liczbą nieparzystą.

GRA WYTHOFFA (WYTHOFF’S NIM)
Zauważmy, że reguły opisanej gry można mody>ko-

wać, np. dopuszczać przesunięcia o wektory [1,0], [2,0], 

[0,1], [0,2], [1,1], [2,2]. Możemy pójść dalej i rozpatrzyć 

następującą mody>kację: Dane są dwa stosy kamieni, 

dwaj gracze na zmianę wykonują ruchy, przy czym z jed-

nego stosu mogą zabrać dowolną niezerową liczbę ka-

mieni lub z obu stosów jednakową liczbę kamieni. Wy-

grywa ten gracz, który weźmie ostatni kamień (ostatnie 

kamienie).

Opisany wariant Nima nosi nazwę gry Wytho@a od 

duńskiego matematyka, który w 1907 roku opraco-

wał pełną jej teorię. Nie podamy tutaj tej teorii, wy-

kracza ona znacznie poza ramy artykułu, ale możemy 

wspólnie z uczniami zastanowić się nad przypadkami 

z niedużą liczbą kamieni, np. rozpatrywany wcześniej 

przykład ze stosami 4-elementowym i 5-elementowym. 

Zacznijmy od małych stosów (a, b), gdzie 0 ≤ a <b < 5. 

Dla stosów (a, a) odpowiedź na pytanie „Kto wygra?” 

jest oczywista; dla stosów (a, b) gdy a > b, mamy iden-

tyczną z (b, a) grę.

Spójrzmy na następujące tabelki:

Meta (0, 1) (0, 2) (0, 3) (0, 4) (0, 5)

Kto wygra? A A A A A

Meta (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5)

Kto wygra? B A A A

Kluczowe jest tutaj wyjaśnienie, dlaczego dla pozycji (1, 2) 

wygrywa B. Niektórzy uczniowie doskonale radzili so-

bie z uzasadnieniem tej własności.

Meta (2, 3) (2, 4) (2, 5)

Kto wygra? A A A

Tutaj podpowiedź jest następująca – gracz A zawsze 

może doprowadzić do pozycji (2, 1).

Została nam jeszcze jedna tabelka.

Meta (3, 4) (3, 5)

Kto wygra? A B

Uzasadnienie powyższych odpowiedzi pozostawiamy 

Czytelnikowi.

UWAGI KOŃCOWE
W artykule przedstawiłem następne opowieści o wa-

riantach gry Nim. Tych wariantów jest tak dużo, że na-

szą opowieść o Nimie moglibyśmy snuć jeszcze bardzo 

długo. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że każ-

dą z prezentowanych gier można wykorzystać na lek-

cjach informatyki – napisanie programu „do grania” 

to na pewno spore wyzwanie programistyczne i okazja 

do współpracy nauczycieli informatyki i matematyki. 
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