
Domácí zábava z Kombinatorické teorie her, 3. série

Veškerá tvrzení precizně zdůvodněte.

(3.1) Hra Padající Domino má následující pravidla: Je dána řada postavených dominových kostiček, každá
kostička je buďto bíLá nebo čeRná. Levý hráč si vybere nějakou bíLou kostičku a cvrnkne do ní
buďto zleva nebo zprava, padající kostička tedy srazí zbytek řady buďto vlevo nebo vpravo. Poražené
kostičky jsou odstraněny ze hry. Pravý hráč si vybírá čeRnou kostičku. Zjistěte a zdůvodněte, do jaké
výsledkové třídy her patří následující součet pozic Padajícího Domina (bílé kostičky jsou znázorněny
šedě):

2 body

(3.2) Dokažte následující tvrzení. Dejte si pozor, abyste v důkazu používali výhradně axiomů a již dříve z
axiomů dokázaných věcí, a v důkazech napište, kde zrovna jakou větu používáte. Hint: Někde může
pomoci jít na to indukcí podle součtu narozenin her.
(i) Pro každé dvě hry G,H platí G+H ≡ H +G (komutativita sčítání). 2 body
(ii) Pro každé tři hry G,H, J platí (G+H) + J ≡ G+ (H + J) (asociativita sčítání). 2 body
(iii) Pro každé dvě hry G,H platí −(G+H) ≡ (−G) + (−H) (distributivita minus). 2 body
(iv) Pro každé čtyři hry G,G′, H,H ′ takové, že G = G′ a H = H ′ platí G+H = G′ +H ′. 1 bod

(3.3) Dokažte, že následující tvrzení jsou ekvivalentní (technické Lemma z přednášky):
(1) G ≥ 0
(2) L vyhraje jako 2. hráč hru G.
(3) Pro každou hru X platí: když L vyhraje jako 2. hráč hru X, potom L vyhraje jako 2. hráč hru

G+X.
(4) Pro každou hru X platí: když L vyhraje jako 1. hráč hru X, potom L vyhraje jako 1. hráč hru

G+X.
Možný postup: Ukažte, že (3)&(4)⇔(1), (2)⇔(3), (2)⇔(4). 3 body

(3.4) Uvažme následující posloupnost pozic v Dominování:

· · ·
P1 P2 P3 P4

Tedy Pi vypadá jako i „vinglůÿ slepených k sobě. Dokažte, že Pi = ∗ pro lichá i a Pi = 0 pro sudá i.
2 body


