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MAA02-IV 
MÄNGUD 

 
Kivid kuhjades. 
Kahes kuhjas on kivid, esimeses on 7, teises 5. Kristel ja Rando otsustasid nendega mängida 
järgmiste reeglite alusel: mängijad käivad kordamööda; kumbki mängija võib oma käigukorra 
ajal võtta suvalise arvu kive esimesest või suvalise arvu kive teisest kuhjast või siis võrdse 
arvu kive mõlemast kuhjast; mängu kaotaja on see, kes ei saa enam käiku teha. 
Kuidas mängida nii, et võita? Kas saab enne mängu lõppu otsustada kumb võidab antud 
mängu, kas see, kes alustab või see, kes käib teisena, kui mõlemad mängijad mängivad õige 
taktikaga. 
(Õige taktika st. mõlemad mängivad nii, et ise võita) 
Kuidas vastata nendele küsimustele? 
Võib eksperimenteerida st. mängida ja selle põhjal otsustada. Sel juhul avastame kiiresti, et 
mängu alustajal on alati võimalus võita, kui ta esimese käiguga võtab 4 kivi suuremast kuhjast. 
Milline oleks vastus, kui mängu alguses oleks ühes 7, aga teises 4 kivi? Kui esimeses oleks 9 
ja teises 6 kivi? 
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joonis 1.

Lipp nurka. 
Malelaua ruudul f8 seisab lipp. Kristel ja Rando käivad selle 
lipuga kordamööda. Ühe käiguga võib lippu tõsta suvalise 
arvu ruutude võrra mööda vertikaali alla või mööda 
horisontaali vasakule või mööda diagonaali vasakule alla. 
Joonisel 1 on märgitud need ruudud, kuhu ühe käiguga saab 
käia ruudult f8. Kaotaja on see, kes ei saa enam käiku teha. 
Järelikult võidab see, kes asetab lipu ruudule a1. Kuidas 
mängida nii, et võita? Kes võidab, kas mängu alustaja või 
tema partner? Kes keda võidab kui lipp seisaks algul ruudul 
e8? 
Jällegi võib katsetada, proovida, mängida ja küsimustele 
vastused leida. Võib aga ka arutleda. 
 
Hakkame ehitama teooriat -  kes keda, kuidas võidab. 
Alustame teise mängu lõpust. Kui lipp seisab ruudul a1, siis see mängija, kelle kord on käia on 
juba kaotanud, st. selle ruudu märgime "–" märgiga. (vt. joonist 2)  
Kui lipp seisab ruudul, millelt on ühe käiguga võimalik käia ruudule a1, siis esimene mängija 
käib ruudule a1 ja võidab. Seepärast ruudud, milledelt on ühe käiguga võimalik käia ruudule 
a1 märgime "+" märgiga. ( vt. joonist 2.) 
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Seisku nüüd lipp ruudul c2. Kas mängu alustaja st. kelle kord 
on nüüd käia, võidab mängu või kaotab? Loomulikult kaotab - 
ükskõik millisele ruudule ta ka ei käiks, satub ta ruudule, mis on 
tähistatud "+" märgiga ja peale seda saab tema partner käia 
ruudule a1. Seepärast ruudu c2 märgime "–" märgiga (Vt. 
joonis 2). Aga kuidas toimida siis kui lipp on ruuduga c2 samal 
diagonaalil kuid üleval pool? 
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joonis 2. 

 Loomulikult tuleb käia ruudule c2, st miinusele, sest nagu me 
juba välja selgitasime siis vastane alati kaotab. Ruudud c3, c4, 
 . . . c8 tähistame "+" märgiga, seepärast, et mängija, kes 
alustab ühelt neist väljadest, võidab juhul kui ta käib õigesti. 
Samal põhjusel saame "+" märgi kirjutada ruutudele d2, e2, 
 . . . , h2 ja d3, e4, . . .h7. 
Kas saab lühemalt kirja panna printsiipi, mille alusel kirjutame plusse ja miinuseid, kirjeldamata 
igakord seda kumb mängijatest võidab?  
 
Reeglid 
1) kui ruudult ei saa kuhugi  käia kirjutame "–" märgi, 
2) kui vaadeldavalt ruudult saab käia "–" märgiga ruudule, siis selle ruudu tähistame "+" 
märgiga, 
3) kui vaadeldavalt ruudult saab käia ainult "+" märkidega tähistatud ruutudele, siis 
vaadeldavasse ruutu kirjutame "–" märgi. 
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Kasutades saadud reegleid on joonisel 3. mängu "lipp nurka" 
plusside ja miinuste paigutus  
Kehtestasime reeglid selle alusel, kuidas  alguses hakkasime 
plusse ja miinuseid paigutama ja seejärel täitsime neid 
arvestades terve mänguvälja. Uurime järgi, ega me   ei ole 
eksinud, et kui lipp seisab ruudul, millel on "+" märk, siis mängu 
alustaja võidab vastasel juhul kaotab. 
Põhjendada seda ei ole keeruline, tuleb vaid mängida reegli 
järgi "aseta miinusele". Teise reegli järgi saab esimese käigu 
teha ruudule "–". Siis kolmanda reegli järgi on vastane sunnitud 
käima ruudule "+". Alustaja käib jälle ruudule "–" ja vastane on 
sunnitud jälle käima "+" ruudule. Nii jätkub see seni, kuni lipp ei satu ruudule, millelt ei ole 
enam võimalik käia - so. ruudule a1. Sellele ruudule satub lipp just peale esimese mängija 
käiku ja kes  on siis ühtlasi ka selle mängu võitnud. Kui ruut, millelt alustatakse, on märgitud "–
" märgiga, siis mängu alustajal tuleb käia "+" ruudule. Siis teine mängija rakendab reeglit "käi 
miinusele" ja võidab. Seega, kui lipp seisab algul ruudul f8, siis esimene mängija mängides 
õigesti võidab, vaatamata sellele kui hästi ka vastane ei mängiks. Aga kui lipp seisab algul 
ruudul e8, siis mängu alustaja kaotab, muidugi juhul kui vastane on piisavalt tark ja teab et 
tuleb käia "–" ruudule. 
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joonis 3. 



Vaatame nüüd jälle esimest mängu so. "kivid kuhjades". 
Mängu "lipp nurka"  joonisel 1. on lipu all 7 punkti ja lipust 
vasakul 5, just need samad arvud, mis on mängus "kivid 
kuhjades". Proovime nüüd neid kahte mängu seostada, aga 
kive ei aseta mitte joonise 1 ruutudele, vaid nii nagu 
näidatud joonisel 4 see tähendab mängu väljaku serva. 
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joonis 4. 

Igale lipu asukohale vastab kaks kivi kuhja: esimeses nii 
mitu kivi, kui on lipu all ruute, teises nii mitu kivi, kui mitu 
ruutu jääb lipust vasakule. Seega iga kivide valik kahest 
kuhjast (aga mitte üle 7 kummastki) määratleb lipu asukoha 
mänguväljal. 
Millistele mänguruutudele vastavad järgmised kivide arvud 
kuhjades? 
a) I - 5  II - 3 
b) I - 2  II - 7 
c) I - 6  II - 0 
d) I - 7  II - 7. 
Millistele kivide arvule kuhjades vastavad mänguruudud e6, c2 ja a5? 
Määrasime kindlaks vastavuse kahe mängu positsioonide vahel - igale mänguväljaku ruudule 
vastab kummaski kuhjas olevate kivide arv ja  igale kivide arvule kahes kuhjas vastab üks 
mänguruut. Kerge on leida vastavust ka võimalike käikude vahel. Kui võetakse teatud arv kive 
esimesest kuhjast, siis lipp liigub nii mitme ruudu võrra allapoole; kui teisest, siis liigub lipp nii 
mitme ruudu võrra vasakule; kui kive võetakse mõlemast kuhjast, siis liigub lipp mööda 
diagonaali vasakule alla. Näiteks kui esimese käiguga võetakse kummastki 2 kivi, siis lipp käib 
ruudult f8 ruudule d6. Nagu näha pole vaja välja töötada uut teooriat kuidas kuhjakeste mängu 
võita - saab kasutada mängu "lipp nurka" teooriat. Tuleb vaid kivide arvud kuhjades kanda 
malelauale ja vaadata, milline on võidu ja milline kaotuse ruut. (Olgu siinkohal öeldud, et mäng 
"lipp nurka" mõeldigi välja selleks, et oleks hea jälgida  kuhjade mängu kivide võimalikke 
positsioone). 
Algpositsioon ( 7 kivi esimeses ja 5 teises) vastab lipu asukohale f8. Mängu alustaja võidab, 
kui ta esimese käiguga käib ühele ruutudest f4, e8 või d6 ehk kivide keeles: kui ta võtab 4 kivi 
esimesest või 1 kivi teisest või 2 kivi kummastki. Teooria aitas leida veel 2 võidu võimalust, 
mida me ei avastanud alguses mängides. 
Kui mängu alguses oleks esimeses kuhjas 7 kivi ja teises 4, siis mängu alustaja kaotab juhul, 
kui vastane mängib taibukalt. Olgu nüüd esimeses kuhjas 9 kivi ja teises 6. Mida teha? 
Malelauale see asukoht ei mahu. No ja siis? Jätkame "+" ja "–" paigutamist paremalt ja ülevalt, 
oletades, et meil on lõpmatu mõõtmeline mängulaud. Ja vastus on: mängu alustaja võidab, 
võttes kummaski kuhjast 2 kivi. 
 
 
Seega mängude "lipp nurka " ja "kivid kuhjades" erinevus on lihtsalt väline: asukoht ja käigud 
ühes mängus vastavad teise mängu omadele. Selliseid mänge nimetatakse isomorfseteks. 
Sõna isomorfism on tulnud kreeka keelsetest sõnadest "isos" - paigalpüsiv, muutumatu ja 
"morfe" - kuju. Matemaatikas kohtab sõna "isomorfism" sageli, seda kasutatakse siis, kui on 
vaja märkida, et objektide vaheline erinevus on üksnes väline, nii nagu oli see meie mängude 
korral. 
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Näide 1. Ülesandeks on välja selgitada, kas üks mängijatest saab 
kindlustada endale võitu ja kui saab, siis kuidas ta peab mängima. 
Kaotab see, kes ei saa enam käiku teha.  
Malelaua, mõõtmetega 8×8, all vasakul nurgas seisab kuningas, kes 
saab liikuda ainult ühe ruudu paremale või üles või siis ühe võrra 
mööda diagonaali paremale üles. Mõlemad mängijad käivad 
kordamööda selle kuningaga. 
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Lahendus: Kui kuningas asetseb väljaku üleval paremal  nurgas ja on 
meie käik, siis me oleme kaotanud. Tähistame selle positsiooni 
märgiga “–”- kui kaotuse ruudu. 
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joonis 5. 
Seisku nüüd kuningas ühel kolmest ruutudest, mis on selle ära 
märgitud ruudu naabruses. Siis võime julgelt käia kaotuse ruudule, 
sest tuleb ju vastase käik ja ta kaotab! Seepärast märgime need 
märgiga “+” - kui võiduruudud. 
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joonis 6. 
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Nüüd mõtleme, miks järgmisele joonisele on tekkinud kaks  “–” märki. 
Lihtne! - kui kuningas seisab ühel neist ruutudest ja on meie käik, siis 
kahjuks oleme sunnitud käima “+” ruudule ja kui käik läheb vastasele, 
oleme  kaotanud. 
Märkige palun ülejäänud ruudud ka vastavate märkidega. Milline märk 
asetseb all vasakul nurgas st. ruudul a1? 
Õige märk on “+” st. esimesel on alati võimalus võita, sõltumata 
sellest kuidas mängib teine. 
 
Ülesanne 1. (5p)  Mänguvälja, mõõtmetega 10×12 (laius×kõrgus), all vasakul nurgas on nupp, 
millega saab käia suvalise arvu ruutude võrra paremale, üles või mööda diagonaali paremale 
üles. On kaks mängijat, kes käivad sellega kordamööda. Kumb mängijatest võidab esimesena  
või teisena käinud? Kaotaja on see, kes ei saa enam käiku teostada. 
 
Ülesanne 2. (5p) Malelaua mingil ruudul seisab ratsu. Mängijaid on 
kaks, kes siis korda mööda käivad selle ratsuga, mis saab käia 2 ruudu 
võrra alla ja seejärel 1 vasakule või paremale või siis 2 ruudu võrra 
vasakule ja seejärel 1 võrra üles või alla. (joonisel 7 on märgitud need 
ruudud, millele saab ühe käiguga käia ruudult f6) Millistel 
mänguruutudel peaks ratsu paiknema mängu algul, et Heli, kes mängu 
alustab, võidaks? Kaotaja on see, kes ei saa enam käiku teha.  
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joonis 7.  
 
 
 
Eelnevalt õppisime paigutama "+" ja "–" malelauale, tehes seda järk-järgult, alustades ruudust, 
millele käies mäng lõpeb, siis märkisime ruudud, milledelt on võimalik käia sellele ruudule  ja 
siis need, milledelt oli võimalik käia juba märgitutele jne. Tekib küsimus: kas ei oleks võimalik 
kohe otsustada, kas see ruut on võidu- või kaotuseruut  märgistamata seejuures kõiki 
eelnevaid? Alati ei ole, aga vahel küll. Uurime  ühemõõtmelist mängu st. ühe kivi kuhjaga  
mängu ehk siis  mängu ruudulisel ribal. 
On ruuduline paberi riba pikkusega n ruutu. Ühel 
ruudul seisab nupp. Kaks mängijat käivad sellega 
kordamööda. Käik seisneb nupu liigutamises 1, 2 
või 3 ruudu võrra vasakule. Mängu kaotaja on see, 
kellel pole enam võimalik käia. Kuidas mängida, et 
võita? Milliste nupu asendite korral võidab mängu alustaja ja milliste korral tema partner? Ka 
selles mängus paigutame "+" ja "–" nende reeglite järgi, mis eelpool said kirja pandud. 

 

 –  +  +  +  –  –  +      +  +  + 
   1     2     3     4     5     6     7      8      9   10      . . .             n 

joonis 8. 

 ...
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Esimene ruut on kaotuse ruut, kirjutame "–" (vt. joonis 5) Väljad 2, 3, 4 on võidu ruudud (neilt 
on võimalik ühe käiguga käia väljale 1) neile kirjutame "+", ruut 5 on kaotuse ruut, kirjutame "–" 
jne. Näeme, et "+" ja "–" moodustavad järgnevuse  – + + + , mille  perioodipikkus on  4. See 
tähendab, et ruutudele 4k+1 on kirjutatud "–" märgid ja ülejäänutele "+" märgid. Kui nuppu 
võib liigutada 1 või 3 ruudu võrra vasakule, kas siis tekib perioodiline järgnevus? 
 
Ülesanne 3. (5p) Ruudulisel paberiribal pikkusega n  ruutu seisab nupp. Riho ja Krista käivad 
sellega kordamööda. Kaotab see, kes ei saa enam käiku sooritada. Arvestades reegleid 
paigutage ruutudele "+" ja "–" märgid ja leidke periood kui see leidub, juhul kui nuppu võib 
liigutada 
a) kahe või nelja ruudu võrra vasakule, 
b) kahe või viie ruudu võrra vasakule, 
c) 2, 3, 5 või 7 ruutu vasakule. 
 
Näide 2. Olgu ruudulisel paberiribal pikkusega n võimalus käia kas a või b ruudu võrra 
vasakule. Tõesta, et "+" ja "–" paigutus kordub perioodiliselt vähemalt a + b ruudu jooksul. 
 

Lahendus: Olgu ruudul numbriga n kirjutatud "–" märk. Siis ruutudele n+a ja n+b on kirjutatud 
"+" märgid, sest neilt on võimalik käia ruudule n, aga ruudul n+a+b seisab miinus, kuna sellelt 
saab käia vaid ruutudele n+a ja n+b.  
Olgu nüüd ruudule n kirjutatud "+", siis kooskõlas reeglitega on ruutudele n–a ja n–b kirjutatud 
"–" märgid. Kui ruudule n–a on kirjutatud miinus, siis nagu eelnevalt sai tõestatud ruudul n–
a+(a+b) = n+b seisab ka "–", aga ruudul n+a+b on "+" kuna sellelt on võimalik käia ruudule 
n+b. Olukord kui "–" asetseb ruudul n–b on analoogiline.  
Seega "+" ja "–" asetus on perioodiline ja on määratud täielikult esimese a + b ruudu poolt. 
   Saab tõestada, et juhul kui b = a · (2n+1), kus n on täisarv, on perioodi pikkus 2a, ülejäänud 
juhtudel a + b. 
 
Näide 3.  (ol.piirkonnavoor 2004, 9.kl)  
Mari ja Jüri mängivad n kõrvutiasetsevast ruudust (n ≥ 2) koosneval mängulaual järgmist 
mängu. Kummalgi mängijal on üks nupp, mängu algul seisavad need mängulaua äärmistel 
ruutudel ning igal käigul liigutab mängija oma nuppu ühe või kahe ruudu võrra ükskõik 
kummas suunas. Käike tehakse vaheldumisi ning alustab Mari. Mängija, kes asetab oma nupu 
vastase nupuga samale ruudule, on võitnud.  
Milliste n väärtuste korral leidub võitev strateegia Maril ja milliste n väärtuste korral Jüril? 
 

Lahendus:  Kui n = 3k või n = 3k+2, siis liigutagu Maril esimesel käigul oma nuppu vastavalt 
kahe või ühe ruudu võrra edasi. Sellega saavutab Mari olukorra, kus ruutude arv, mis tal oma 
nupuga Jüri nupuni jõudmiseks tuleks astuda, jagub 3-ga. Edasi saab Mari kasutada järgmist 
strateegiat: kui Jüri käib oma nupuga ühe või kahe ruudu võrra Mari nupu poole, siis liigutab 
Mari oma nuppu vastavalt kahe või ühe ruudu võrra Jüri nupule vastu; kui aga Jüri käib ühe 
või kahe ruudu võrra Mari nupust eemale, siis liigutab Mari oma nuppu sama arvu ruutude 
võrra Jüri nupule järele. Pärast Jüri iga käiku on kaugus Mari ja Jüri nuppude vahel 3-ga 
mittejaguv arv, kuid pärast Mari iga vastust 3-ga jaguv arv. Et Mari nupp läheneb iga käiguga 
Jüri-poolsele lauaotsale ning Jüri nupp jääb alati Mari nupu ja selle lauaotsa vahele, siis saab 
nuppude kauguseks pärast Mari käiku varem või hiljem vähim 3-ga jaguv mittenegatiivne 
täisarv — null. Kui n = 3k + 1, siis võidab Jüri, sest tal on ülalvaadeldud võiduseis: enne 
vastase (Mari) käiku on kaugus nuppude vahel 3-ga jaguv arv. 
Vastus: kui ruutude arv n avaldub kujul n = 3k või n = 3k + 2, siis leidub võitev strateegia Maril;  
kui aga n = 3k + 1, siis Jüril.  
 
Hindamiskriteerium:  (max 7p) 
Idee eest kasutada nuppude vahekauguse jaguvust 3-ga:      2 p. 
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Selle idee alusel ühe mängija võitva strateegia kirjeldamise eest koos sobivate n väärtuste 
määratlemisega:             3 p. 
Selgitamise eest, miks ülejäänud juhtudel on teisel mängijal võitev strateegia:   2 p. 
 
Kui on vaadeldud ainult erijuhte väikeste n väärtuste korral ja need 
õigesti analüüsitud, kuid üldistust pole tehtud, anda lahenduse eest 
kokku mitte üle 3 punkti. 
Ainult täieliku õige vastuse eest ilma lahenduseta anda 1 punkt, 
mittetäieliku vastuse eest 0 punkti. 
 
 
 
 
 
 Mänge on vägagi erinevaid. Eelpool vaatlesime mõningaid mänge malelaual ehk ruudulisel 
paberil ja kuidas neil juhtudel on võimalik välja selgitada ruudud, milledele käia, et võita.  
 
 
 
Levinud on veel "mängud", kus võimalus võita sõltub lihtsalt sellest, kas üldse on võimalik 
sooritada paaris- või paaritu arv käike. Siis on võimalus võita kas alustajal, kui üldse saab 
kokku teha paaritu arv käike, või tema partneril, kui üldse saab teha paarisarv käike. Ehk 
üldisemalt, millist tulemust on üldse võimalik saavutada st. uurida kas mõlemal mängijal  on 
nende reeglite korral üldse võimalik võita. 
Mõningate  mängude korral  on lihtne välja selgitada võidustrateegia, arvestades mänguvälja 
sümmeetrilisust või siis esimese käiguga muudab mängu alustaja mänguvälja enda jaoks 
sümmeetriliseks. 
 
Märkus: eelmises lõigus on öeldud, et “levinud on”, “mõningate korral”, st et igakord ei pea 
saama just neid ideid lahenduseks kasutada. Alati tuleb ikka vaadata ja mõelda, mis, kuidas, 
millal. 
 
 
Näide 4. Ringjoonel on 20 täppi. Ühe käiguga tuleb sirglõiguga ühendada mistahes kaks täppi 
nii, et joonistatud sirglõik ei lõikuks juba tõmmatud lõiguga. Kaotab see, kes ei saa enam käiku 
teha. Kummal mängijal on võitev strateegia, kui mängijaid on kaks? 
 

Lahendus: Esimesel mängijal on alati võimalus endale võit kindlustada. Esimese käiguga 
ühendab ta kaks täppi, millest kummalegi poole jääb üheksa täppi. Järgmised käigud teeb 
sümmeetriliselt esimesel käigul tõmmatud sirge suhtes. 
 
Näide 5. Ruudulisele lehele on joonestatud ristkülik külgedega m × n ruutu. Kaks õpilast 
mängivad järgmist mängu: nad peavad kordamööda läbi kriipsutama mingi rea või veeru, 
milles on veel läbikriipsutamata ruute. Võidab see, kes kustutab viimase ruudu. Kes võidab 
mängu, kas see, kes alustab, või tema partner? Milline peab olema mängu strateegia? 
 

Lahendus: Vaatleme ristküliku külgede suhtes kolme võimalust: m ja n on paarisarvud; üks on 
paaris-, teine paaritu arv; mõlemad on paaritud arvud. 



Esimesel juhul võidab mängu alustaja partner, kui ta jagab mõttes laua kahe sirgega s ja t 
neljaks võrdseks osaks (vt. joonist) ja mängib nende sirgete suhtes 
sümmeetriliselt. See tähendab, et kui alustaja tõmbab maha mingi 
horisontaalrea, siis partner tõmbab maha horisontaalrea, mis on alustaja 
poolt mahatõmmatud reaga sümmeetriline sirge s suhtes. Vertikaalrea korral 
toimitakse analoogiliselt sirge t suhtes. Nii mängides võidab mängu alustaja 
partner, sest kui leidub mõni vaba ruut, siis leidub ka sellega sümmeetriliselt 
vaba ruut.  

 

Teisel juhul, kui ristkülik on (2a+1) × 2k ruutu, siis võidab mängu alustaja, 
juhul kui ta kustutab esimene kord rea või veeru, mida on ristkülikus paaritu arv. Siis jääb 
järele ristkülik 2a × 2k ruutu, millel jätkab mängu vastane. Kui aga alustaja kustutab rea või 
veeru, mida on ristkülikus paarisarv, siis võidab ta partner, kui järgib esimesel juhul kirjeldatud 
taktikat. 

s 

t

k

a
k
a

joonis 9. 

Kui aga m = 2a+1 ja n = 2k+1, siis võidab alustaja partner, kui ta vastab mängu alustaja 
mistahes käigule sümmeetrilise käiguga. 
 
Näide 6. Võrdkülgne kolmnurk küljepikkusega n on jaotatud võrdkülgseteks kolmnurkadeks 
küljepikkusega 1. Saadud kolmnurksel väljakul mängivad kaks isikut järgmist mängu. Mängu 
algul on suvalisele väljale asetatud nupp. Algul nihutab esimene mängija nupu naaberväljale, 
siis teeb sedasama teine jne. (Välja nimetatakse naaberväljaks, kui tal on lähteväljaga ühine 
külg.) Juba läbitud väljale pole lubatud teist korda käia. Võidab see, kes teeb viimase käigu. 
Kas alustaja saab oma partnerit võita suvalise 
mängu korral? 
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Lahendus: Jaotame väljad mustadeks ja valgeteks, 
nagu on näidatud joonisel a. Osutub, et kui lähteväli 
on must, siis võidab alustaja, kui aga valge, siis 
võidab tema partner. Vaatleme esimest juhtu. On 
selge, et igast mustast kolmnurgast lähtudes saab 
konstrueerida rööpküliku, mille üheks tipuks on üks 
lähtekolmnurga tipp (joonis b). Sel juhul saab 
alustaja alati nii mängida, et mäng lõpeb lähtekolmnurga tipus. Tõepoolest, jaotame selle 
rööpküliku väikesteks rööpkülikuteks joonisel c näidatud viisil. Strateegia seisneb selles, et 
alustaja käib alati valgesse ossa selles rööpkülikus, millesse eelmisel käigul sisenes tema 
partner (esimene käik on joonisel c näidatud noolega). Sellisel juhul lõpeb mäng väljal 0 ning 
võidab alustaja. Kui aga lähtekolmnurk on valge, siis pärast esimest käiku kasutab teine 
mängija ülaltoodud taktikat ja võidab. 

 

0 00

a b c
joonis 10. 

 
Näide 7. Ühes kotis on 15 sinist palli ja teises 12 valget palli. Mängivad Risto ja Pille. Ühe 
käiguga võib kumbki võtta kas 3 sinist palli või 2 valget palli. Mängu võidab see, kes võtab 
viimased pallid. Esimesena võtab Pille. Kuidas peaks Pille mängima, et mängu kindlasti võita? 
 

Lahendus: Esimese käiguga peab Pille võtma 2 valget palli, sest siis on siniste ja valgete 
pallide suhe 15 : 10 = 3 : 2. 
Kui nüüd Risto võtab 3 sinist palli, siis Pille võtab järgmise käiguga 2 valget palli. Kui Risto 
võtab 2 valget, siis Pille võtab 3 sinist. jne. Pille peab jälgima, et pallide suhe jääks peale tema 
võtmist 3 : 2. 
 



Ülesanded iseseisvaks lahendamiseks 
 
Ülesanded 1-3. on lehekülgedel 6 ja 7. 
 
Ülesanne 4. Mängu alguses seisab nupp ülemisel mänguväljal tähega x.  Kaarel ja Joonas 
käivad kordamööda selle nupuga mööda jooni ühe mänguvälja võrra allapoole. Esimesena 
teeb käigu Joonas. Mäng lõpeb kui nupp satub mänguväljale, millele on kirjutatud arv. Kui see 
arv on positiivne annab Kaarel Joonasele seal olnud arvu tugrikuid, kui negatiivne, siis annab 
Joonas Kaarlile seal olnud arvu vastandarvu  tugrikuid.  
On selge, et kumbki poiss soovib, et mängu lõpus teine annaks talle tugrikuid ja võimalikult 
palju. Kui mõlemad järgivad seda, siis milline on mängu tulemus? 
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joonis 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülesanne 5. (5p) On kolm kivihunnikut – ühes on 10, teises 15 ja kolmandas 20 kivi. Ühe 
käiguga tuleb mistahes hunnik jaotada kaheks väiksemaks. Kaotab see, kes ei saa enam 
käiku teha. Kumb võidab, kas mängu alustaja või see käib teisena, kui käike tehakse 
vaheldumisi? 
 
Ülesanne 6. (5p) Kotis on 101 kommi. Väikevend ja Karlson mängivad järgmist mängu. 
Järgemööda (kõigepealt Väikevend ja seejärel Karlson) võtavad nad kotist komme 1 kuni 10 
tükki. Kui kõik kommid on kotist võetud, loeb kumbki oma kommid kokku. Kui saadud kommide 
arvud on ühisteguriteta, on mängu võitnud Väikevend, kui ei, siis Karlson. Kumb võidab 
mängu ja kuidas ta peaks kotist komme võtma? 
 
Ülesanne 7. (5p) Kaks mängijat murravad kordamööda ristkülikutest koosnevat 
šokolaaditahvlit mõõtmetega 7×8. Ühe käiguga tuleb teha sirgjooneline murdmine mööda 
ristkülikute vahet suvalisest tükist, mis võib olla tekkinud ka murdmise käigus. Kaotaja on see, 
kes ei saa enam murda. Kas üks mängijatest saab kindlustada endale võitu ja kuidas ta peab 
sel juhul mängima? 
 
Ülesanne 8. (5p) XV sajandil mängiti järgnevat mängu. Ühes mängus osales kaks mängijat. 
Kordamööda asetasid nad ühe kaupa ruudukujulisele laudlinale ühesuguseid kanamune. 
Muna tuli asetada linale nii, et see ei puutuks kokku ühegi teise juba paigutatud munaga. 
Jätkati seni, kuni lina oli munadega täidetud nii, et ühtegi muna ei saanud sinna enam 
asetada. Kui muna oli linale asetatud ei tohtinud seda enam liigutada. See, kellel õnnestus 
linale paigutada viimane muna, oli mängu võitnud. Tundub nagu ikka selliste mängude puhul, 
et võidab see, kellel on rohkem õnne. Sellele vaatamata on esimese muna paigutajal võimalus 
alati võita, kui ta kasutab õiget strateegiat. Milline on see õige strateegia? 
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