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IV lista zadań

1. Dwaj gracze siedzą i piją samogon szklankami. Do wypicia mają 1 butelkę, czyli 4 szklanki.
Gracze wykonują ruchy na przemian, zaczynając od Gracza 1. Na każdym etapie gracz ma
do wyboru: wypić jedną, dwie, trzy lub cztery szklanki lub zagryźć. Musi się przy tym
stosować do następujących reguł: Wypić może co najwyżej tyle, ile zostało w butelce. Nie
może pić i zagryzać jednocześnie. Zagryzać może wyłącznie, jeśli poprzednim jego ruchem
było picie. Gra kończy się, gdy butelka zostanie opróżniona. Po opróżnieniu butelki nie
wolno też już zagryzać. Niestety gracze mają bardzo słabe żołądki, i po wypiciu więcej niż
jednej szklanki samogonu (na jednym etapie, bądź kilku kolejnych) muszą zagryźć – jeśli nie
zagryzą, zwymiotowują wszystko, co wypili i zjedli do tej pory („muszą” w tym wypadku
oznacza, że wolno im wypić więcej, ale kończy się to zwymiotowaniem wszystkiego na etapie,
na którym powinni zagryźć, w szczególności jeśli wypili więcej niż jedną szklankę tuż przed
zakończeniem gry, i nie mieli możliwości zagryzienia, zwymiotowują wszystko). Wypłatą
każdego z graczy jest liczba szklanek, które wypił i nie zwymiotował.

Narysuj drzewo tej gry, zaznacz pozycje poszczególnych graczy, a następnie znajdź przy
pomocy indukcji wstecznej równowagę w tej grze.

2. W grze uczestniczy dwóch graczy: Marsjanie (Gracz 1.) i Ziemianie (Gracz 2.). Przed rozpo-
częciem gry do trzech Ziemian siedzących obok siebie na ławeczce i pijących wódkę dosiada
się z lewej strony Marsjanin. Na każdym nieparzystym etapie gry Marsjanie podmieniają jed-
nego Ziemianina na Marsjanina. Na parzystych etapach Ziemianie bronią się przed atakiem,
mordując Marsjan. Na jednym etapie mogą jednak zabić wyłącznie (dowolnie dużą, może być
jednoosobowa) grupę Marsjan siedzących obok siebie (tzn. takich że nie siedzą między nimi
Ziemianie – puste miejsca po zabitych nas nie interesują), ale kogoś zabić muszą. Gra kończy
się, gdy na ławeczce pozostają wyłącznie Marsjanie lub wyłącznie Ziemianie. Wypłatami
graczy są liczby osobników ich rasy pozostałych przy życiu.

(a) Narysuj drzewo tej gry i zaznacz pozycje poszczególnych graczy. Następnie znajdź przy
pomocy indukcji wstecznej równowagę w tej grze.

(b) Pokaż, że dla modyfikacji tej gry, w której Ziemian jest więcej niż trzech, Marsjanie
mają strategię zwycięską (gwarantującą przetrwanie ich rasy i wyniszczenie Ziemian),
niezależnie od liczności Ziemian
Wskazówka: Na podstawie drzewa z podpunktu (a) zidentyfikuj pozycje, które gwa-
rantują Marsjanom zwycięstwo (udowodnij swoją hipotezę indukcyjnie).

3. Rozważ następującą grę dwóch graczy – dyktatora i opozycji: Dyktator na każdym etapie
gry stawia przed sądem i każe rozstrzelać jednego lub kilku z czterech liderów opozycji, na-
tomiast opozycja stara się bronić przed całkowitą likwidacją, wzniecając powstanie, mające
na celu obalenie (oraz postawienie przed sądem i rozstrzelanie) dyktatora. Na każdym nie-
parzystym etapie gry dyktator wybiera, ilu z liderów opozycji zgładzić (na każdym etapie
zabija przynajmniej jednego). Jeśli zdecyduje się zgładzić wszystkich, którzy są jeszcze przy
życiu, USA dokonują interwencji, w wyniku której ginie i dyktator i przywódcy opozycji, a
władzę przejmuje marionetkowy rząd stworzony przez Amerykanów. Na parzystych etapach
opozycja próbuje wywołać powstanie. Ponieważ jednak dogadanie się różnych odłamów opo-
zycji jest trudne, powstanie może być przeprowadzone albo przez wszystkie działające (tzn.
takie, które mają żywego lidera) jej odłamy, albo tylko przez część (jeden, dwa lub trzy, jeśli
tylu liderów opozycji jeszcze żyje – zawsze jednak przynajmniej jeden popiera powstanie). W
zależności od tego, ilu z liderów opozycji popiera dane powstanie, szansa jego sukcesu (czyli
wygranej opozycji i zgładzenia dyktatora) jest równa liczbie popierających podzielonej przez
4. Jeśli powstanie przegrywa, liderzy frakcji opozycji, które poparły powstanie, zostają na-
tychmiast zgładzeni (ale to nie wywołuje nigdy amerykańskiej interwencji). Gra kończy się,



gdy dyktator zostaje zgładzony lub gdy wszyscy liderzy opozycji zostaną zgładzeni. Wypła-
tą dyktatora jest 1 lub −1, w zależności od tego, czy żyje, opozycji – również −1 lub 1, w
zależności od tego, czy ktokolwiek z przywódców opozycji przeżył.

Narysuj drzewo tej gry, zaznacz pozycje poszczególnych graczy, a następnie znajdź przy
pomocy indukcji wstecznej równowagę w tej grze.

4. W grze uczestniczy dwóch przedsiębiorców, starających się o ten sam kontrakt. Na kolejnych
etapach gry każdy wręcza koperty z łapówkami urzędnikom na dwóch szczeblach, najpierw
urzędnikowi niższego, potem wyższego szczebla. Każdy ma do dyspozycji 3 koperty: z 1 mln
PLN, z 2 mln. PLN, z 3 mln. PLN (każda może być wykorzystana tylko raz). Zakładamy,
że jako pierwszy kopertę zawsze wręcza 1. przedsiębiorca, ale 2. przedsiębiorca, wręczając
swoją kopertę, nie wie, co urzędnik dostał od pierwszego. Jeśli urzędnik na danym etapie
dostał koperty z różnymi kwotami, zachowuje tę z większą kwotą, a wobec tego, który dał
mniej udaje nieprzekupnego; następnie odrzuca ofertę tego, który dał mniej (i gra się kończy
zwycięstwem tego „lepszego”, nie ma już kolejnego etapu). Jeśli gracze dadzą takie same
łapówki, obaj są zakwalifikowani do kolejnego etapu gry. Jeśli obaj urzędnicy przepuścili
obie oferty dalej, zwycięska oferta wybierana jest na drodze losowania (z równymi szansami
dla obu). Wypłatą gracza, który dostał kontrakt, jest 20 mln. PLN minus łapówki, które
dał. „Wypłatą” przegrywającego – 0 minus łapówki, które dał.

Narysuj drzewo tej gry, zaznacz pozycje graczy oraz zbiory informacyjne. Następnie (uogól-
nionym) algorytmem indukcji wstecznej znajdź równowagę w tej grze. Zapisz ją przy pomocy
strategii postępowania.

5. W grze uczestniczą dwaj gracze: samobójca i jego żona, i toczy się ona na przestrzeni dwóch
dni. W pierwszym dniu żona wychodzi do pracy, zostawiając męża w domu. On podejmuje
decyzję, czy pozbawić się życia tego dnia, czy nie. Żona, wiedząc, co mu chodzi po głowie,
ale nie wiedząc, czy zdecydował się zrobić sobie kuku, decyduje się, czy wezwać do niego
karetkę. Jeśli karetka nie przyjedzie, a samobójca zdążył się powiesić, umiera, kończąc grę.
W przeciwnym wypadku (nic sobie nie zrobił lub karetka przyjechała i został odratowany),
gra toczy się dalej. Drugiego dnia sytuacja się powtarza – mąż decyduje się, czy ze sobą
skończyć, a żona, czy zadzwonić na pogotowie. Różnica jest tylko taka, że jeśli poprzedniego
dnia wezwała karetkę bez potrzeby, dzisiaj nie może już tego zrobić. Ponieważ głównym
celem życiowym samobójcy jest pozbawienie się tego życia, jego wypłatą jest 1, jeśli mu się
to udało i 0, jeśli przeżył te dwa dni. Żona też nie ma nic przeciwko samobójstwu męża, bo
dostanie pieniądze z jego polisy na życie. Dostanie je jednak tylko wtedy, gdy choć jednego
dnia starała się uratować męża. W związku z tym jej wypłata to 10, jeśli mąż się zabił, a ona
spróbowała go ratować lub 0 w każdym innym przypadku, minus 1 za każdą wizytę karetki.

Narysuj drzewo tej gry, zaznacz pozycje graczy i zbiory informacyjne oraz wypłaty. Następ-
nie uogólnioną metodą indukcji wstecznej znajdź jakąś równowagę w tej grze. Znalezione
strategie zapisz jako strategie postępowania.

6. Rozważ grę pozycyjną dwóch graczy, w której na pierwszym etapie Gracz 2. wybiera L lub P
(pójść w lewo lub pójść w prawo), na drugim etapie Gracz 1., nie znając wyboru Gracza 2.,
wybiera L lub P, a na trzecim etapie Gracz 2. znowu wybiera L lub P, nie znając ani wyboru
przeciwnika, ani swojej wcześniejszej decyzji. Na końcu Gracz 2. wypłaca 1.: 2, jeśli zagrali
LLL (to są wybory graczy w kolejności ich podejmowania), 3, jeśli zagrali LLP, 4, jeśli LPL,
1, jeśli LPP lub PLL, 5, jeśli PLP, 6, jeśli PPL, i 0, jeśli wybrali PPP. Dla takiej gry:

(a) narysuj drzewo tej gry i zaznacz na nim pozycje poszczególnych graczy oraz zbiory
informacyjne;

(b) sprowadź ją do postaci strategicznej i znajdź równowagę Nasha;

(c) pokaż, że używając strategii postępowania nie da się zagrać tej równowagi.


