
Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego z Teorii gier
————————————————–
Lektura obowiązkowa: Ph. D. Straffin, Teoria gier, przeł. J. Haman, Wydawnictwo
Naukowe Scholar 2001.

Rozdział 1. Wprowadzenie w tematykę.

Rozdział 2. Dominacja, kryterium dominacji, równowaga, diagram przesunięć, punkt
siodłowy, kryterium punktu siodłowego.
Typowe zadania: 1, 2, 3 ze str. 12.

Rozdział 3. Strategia czysta vs. mieszana, wartość oczekiwana, kryterium wartości
oczekiwanej, optymalne strategie mieszane i rozwiązanie gry 2 × 2, metoda Williamsa
(str. 17).
Typowe zadania: 5 ze str. 27. Dana jest gra, zredukuj tę grę (usuwając strategie zdomi-
nowane) do gry 2 × 2, zastosuj metodę Williamsa i wyznacz optymalne strategie mieszane
zarówno dla Wiersza jak i Kolumny, oraz podaj rozwiązanie gry.
Należy umieć posługiwać się kalkulatorem w celu rozwiązywania „dużych” (tj. większych
niż 2 × 2) gier. Kalkulator jest dostępny na stronie:

https://www.math.ucla.edu/~tom/gamesolve.html

Typowe zadania: gra 3.3 ze str. 22, gra 3.4 ze str. 24.

Rozdział 5. Gry „policjanci–partyzanci” (w różnych wariantach) oraz „czerwoni–niebiescy”
opisane w rozdziale 5 powinny być wykorzystane do przećwiczenia metod z rozdziałów
2, 3.
Typowe zadania: Mając opis gry należy umiejętnie sformalizować ją do postaci macie-
rzowej, (wskazać strategie graczy, obliczyć wartości macierzy). Przykład: gra „Pułkownik
Blotto”, tj. zadanie 3 ze str. 39; gra „Morra”, tj. zadanie 7 ze str. 27.

Rozdział 7. Drzewo gry (postać ekstensywna), gra o pełnej informacji (str. 54), technika
przycinania.
Typowe zadanie: 5 ze str. 57.
Gra o niepełnej informacji — niemożność stosowania techniki przycinania, zbiór informa-
cyjny (str. 50). Należy umieć „przetłumaczyć” drzewko gry na odpowiednią macierz.
Typowe zadania: drzewo gry w uproszczonego pokera (rys. 7.1 ze str. 49) „przetłuma-
czyć” na macierz (jak pokazano na str. 51). Inny przykład: rys. 7.2 „przetłumaczyć” na
macierz.

Rozdział 10. Gracz „natura”, Kryteria Laplace’a, Walda, Hurwicza, Savage’a.
Typowe zadania: Dana jest gra, wyznacz rozwiązanie racjonalne wg Laplace’a, Walda,
itd.
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Rozdział 11. Strategie wyrównujące, równowaga Nasha, wielobok wypłat (str. 87),
wynik Pareto-optymalny, kryterium Pareto. Racjonalność indywidualna vs. grupowa na
przykładach gier: „Dylemat więźnia” (gra 11.4 ze str. 86), „Chicken” (gra 12.5 ze str.
104), „Walka płci” (gra 11.3 ze str. 86).
Typowe zadania: Wyznacz równowagę Nasha, zbadaj czy jest ona Pareto-optymalna.

Rozdział 14. Groźba, obietnica, groźba & obietnica.
Typowe zadania: dana jest macierz, rozstrzygnąć czy strategia A (czysta) jest SSE; roz-
strzygnąć czy strategia (1

4A, 2
4B) (mieszana) jest SSE; itp.

Zadanie 6 ze str. 130–131.

Rozdział 16. Rozwiązanie Nash’a schematu arbitrażowego.
Typowe zadania: Przykłady 1 i 2 ze str. 139–140; Zadanie 4 ze str 144.
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