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TIC-TAC-TOE
Hra je známa rovněž jako např. TICK-TACK-TOE, minipiškvorky, Xs and Os, Noughts & Crosses.

Zpravidla se využívají jako symboly hráčů křížky X a kolečka O, např. na čtverečkovém papíře. 

Lze využívat rovněž stejných objektů dvou barev v nepřeberném množství podob této hry.

Pravidla hry:

Hra využívá čtvercový herní plán tvořený devíti čtverečky uspořádanými do velkého čtverce 3 x 3. 

Hráči se v zapisování či kladení svého symbolu do herního plánu střídají.

Cílem hry je vytvořit trojici vlastních symbolů v přímce, 

tj. ve třech sloupcích, třech řadách nebo dvou úhlopříčkách.

Pokud ani jeden hráč nevytvoří trojici při zaplnění herního plánu, hra skončí remízou.

Při hraní více her se hráči střídají při zahajování hry. 
(Začínající hráč může ve hře využít pět svých symbolů, zatímco nezačínající pouze čtyři.)
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TIC-TAC-TOE
Čas na vlastní hru

Pravidla máme za sebou a teď je čas na vyzkoušení několika cvičných her se snahou vytvořit svou 
vlastní trojici a soupeři to nedovolit.

Využít ke hře lze:

- čtverečkový papír a psací potřeby ideálně dvou různých barev a živého spoluhráče

- online prostředí s možností hrát s živým protihráčem nebo počítačem

- staženou aplikaci na vlastním zařízení pro neúprosný boj s počítačem

Doporučuji pro neúplatné ověření skutečnosti, zda již TIC-TAC-TOE hrát umíme, 
nebo stále ještě děláme chyby, ověřenou hru pro operační systém Android 
(v úrovni expert):
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tictactoe.wintrino


Editor k záznamu průběhu her
(jako editor funguje pouze ve formátu .pptx nebo .ppt) ke stažení je ZDE

Po odehrání několika her se nám v hlavě počne jaksi intuitivně hromadit množství útržkovitých dobrých a špatných postupů, představ, hypotéz a 
domněnek. Ale jak je tzv. „chytit za  pačesy“, moci se v nich prohrabovat, přehrávat si je a ujasňovat si tím naše představy?

Uvádím zde podobu jednoduchého, ale mocného, editoru záznamu her, který lze snadno vyrobit v placeném programu Microsoft Power Point, popř. 
obdobně i v bezplatné aplikaci Prezentace z balíku aplikací firmy Google. Vytištěné mřížky lze rovněž využít pro záznam her s pomocí psacích potřeb.

Legenda: 

Symbol začínajícího hráče Budoucí vynucený obranný tah Chybný tah Možný budoucí tah

Symbol nezačínajícícho hráče Budoucí vítězný tah Správný tah Vítězné pole

Prázdné pole pro záznam celé hry

TIC-TAC-TOE
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https://drive.google.com/drive/folders/1EZNZqHhDx9gR0DGtGwOsDKLa5P5X5udP?usp=sharing




TIC-TAC-TOE
příklady grafického záznamu remízových her s vynucenými obrannými tahy

(jako editor funguje pouze ve formátu .pptx nebo .ppt) ke stažení je ZDE

První kliknutí zobrazí celou jednu hru, druhé kliknutí zobrazí konkrétní políčko, které lze poté přebarvovat, nastavit kopírování štětcem apod.
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https://drive.google.com/drive/folders/1EZNZqHhDx9gR0DGtGwOsDKLa5P5X5udP?usp=sharing


TIC-TAC-TOE
příklady grafického záznamu vítězné hry s označenými chybovými tahy

(jako editor funguje pouze ve formátu .pptx nebo .ppt) ke stažení je ZDE
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https://drive.google.com/drive/folders/1EZNZqHhDx9gR0DGtGwOsDKLa5P5X5udP?usp=sharing


TIC-TAC-TOE
příklady grafického záznamu vítězné hry s označenými chybovými tahy

(jako editor funguje pouze ve formátu .pptx nebo .ppt) ke stažení je ZDE
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https://drive.google.com/drive/folders/1EZNZqHhDx9gR0DGtGwOsDKLa5P5X5udP?usp=sharing


TIC-TAC-TOE
grafické znázornění všech tří remízových sestav 

a všech jejich souměrných stavů díky otáčení a osové souměrnosti (překlopení) 
(jako editor funguje pouze ve formátu .pptx nebo.ppx) ke stažení je ZDE
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https://drive.google.com/drive/folders/1EZNZqHhDx9gR0DGtGwOsDKLa5P5X5udP?usp=sharing


Úkoly pro žáky 

1) Kolik vítězných trojic prochází přes jednotlivá pole hracího plánu?

Které pole je cennější než ostatní a která jsou nejméně cenná?

Která pole je výhodné obsazovat?

Zaznamenej závěry do hracího plánu.

TIC-TAC-TOE
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Úkoly pro žáky 

2) Najděte příklad sestavy zaplněného hracího plánu, která má díky otáčení a zrcadlení:

a) právě 8 podob (stavů)

b) právě 4 podoby (stavy)

c) právě 1 podobu (stav)

TIC-TAC-TOE
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Úkoly pro žáky 

3) Kolika různými cestami (tj. různými celými grafickými záznamy hry) je možno při střídání symbolů prvního a druhého hráče 
zaplnit celý hrací plán hry TIC-TAC-TOE?

Poznámka: V tomto úkolu se bavíme o zaplnění celého herního plánu všemi symboly, nikoliv o závěrech samotné hry, jde tedy o 
matematické poznávání herního plánu hry nikoliv samotného průběhu hry. Je to ovšem dobře uchopitelná průprava k pozdějšímu 
poznávání samotné hry, už například i s využitím kombinatorických znalostí, které překračují rámec matematiky základních škol.  

Vícero různých průběhů (hry i zaplňování hracího plánu) může vést ke stejnému výslednému stavu.

Vícero výsledných stavů (vzájemně osově souměrných nebo otočených) reprezentuje jednu výslednou sestavu. 

Vždy začíná stejný symbol (prvního hráče) a dále se symboly umísťují střídavě a symboly jednoho druhu již nejsou dále rozlišovány 
vzájemně mezi sebou. 

(Symboly vznikají až při umísťování na herní plán, nejsou chápány jako soubor již existujících objektů (např. fotbalistů stejného 
týmu, očíslovaných koulí či krychlí), které lze navíc očíslovat a rozlišovat je vzájemně mezi sebou pomocí jejich čísel.)

TIC-TAC-TOE
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Úkoly pro žáky 

4) Kolika způsoby je možno při střídání symbolů docílit výhry začínajícího hráče po umístění celkových pěti symbolů, 

z nichž právě tři budou patřit začínajícímu hráči?

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 
1) Kolik vítězných trojic prochází přes jednotlivá pole hracího plánu?

Které pole je z tohoto pohledu cennější než ostatní a která jsou nejméně cenná?

Označ závěry do hracího plánu

TIC-TAC-TOE

3 2

2 4

3

2

3 2 3
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Řešení úkolů pro žáky 
2) Najděte příklad sestavy zaplněného hracího plánu, která má díky otáčení a zrcadlení:

a) právě 8 podob (stavů)

b) právě 4 podoby (stavy)

c) právě 1 podobu (stav)

a) např. 

b) např.

c) pouze tyto dvě

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 
3) Kolika zaplňovacími cestami je možno při střídání symbolů zaplnit celý hrací plán hry TIC-TAC-TOE? 

Symboly se umísťují střídavě.

1) 1. symbol (X) lze umístit 9 způsoby do devíti volných pozic, po umístění bude jedna pozice obsazena

2) 2. symbol (O) lze umístit 8 způsoby do osmi volných pozic, po umístění budou dvě pozice obsazeny

3) 3. symbol (X) lze umístit 7 způsoby do sedmi volných pozic, po umístění budou tři pozice obsazeny

4) 4. symbol (O) lze umístit 6 způsoby do šesti volných pozic, po umístění budou čtyři pozice obsazeny

5) 5. symbol (X) lze umístit 5 způsoby do pěti volných pozic, po umístění bude pět pozic obsazeno

6) 6. symbol (O) lze umístit 4 způsoby do čtyř volných pozic, po umístění bude šest pozic obsazeno

7) 7. symbol (X) lze umístit 3 způsoby do tří volných pozic, po umístění bude sedm pozic obsazeno

8) 8. symbol (O) lze umístit 2 způsoby do dvou volných pozic, po umístění bude osm pozic obsazeno

9) 9. symbol (X) lze umístit 1 způsobem do jediné volné pozice, po umístění bude všech devět pozic obsazeno

10) Celkem tedy je možno vyplnit celý hrací plán 9.8.7.6.5.4.3.2.1 = 9! = 362 880 různými postupy.

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 
4) Kolika způsoby je možno při střídání symbolů docílit výhry začínajícího hráče po umístění celkových pěti symbolů, z nichž právě tři budou patřit 
začínajícímu hráči?

Příklad se rozdělí dle zahájení na tři podpříklady, které se budou řešit samostatně. 

Konfliktní pole narušující budoucí trojice začínajícího hráče             Nekonfliktní pole nenarušující budoucí trojice začínajícího hráče

RN – zahájení v rohu nekonfliktní: Zakázané pole

1) 1. symbol (X) lze umístit 4 způsoby do jednoho ze čtyř volných rohů

2) 2. symbol (O) lze umístit 2 způsoby do dvou volných nekonfliktních pozic, po umístění bude jedna nekonfliktní pozice obsazena a jedna volná

3) 3. symbol (X) lze umístit 6 způsoby do šesti volných pozic na přímkách s prvním žlutým symbolem, po umístění budou dvě pozice obsazeny a jedna 
volná, ovšem rezervovaná pro vytvoření následující trojice

4) 4. symbol (O) lze umístit 5 způsoby do pěti volných pozic (dvě pozice obsazuje první hráč, jednu druhý a jedna zakázaná je obsazena budoucí trojicí)

5) 5. symbol (X) lze umístit 1 způsobem k vytvoření trojice

Celkem RN = 4.2.6.5.1 = 240

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 
4) Kolika způsoby je možno při střídání symbolů docílit výhry začínajícího hráče po umístění celkových pěti symbolů, z nichž právě tři budou patřit 
začínajícímu hráči?

Příklad se rozdělí dle zahájení na tři podpříklady, které se budou řešit samostatně. 

Konfliktní pole narušující budoucí trojice začínajícího hráče             Nekonfliktní pole nenarušující budoucí trojice začínajícího hráče

RK – zahájení v rohu konfliktní: Zakázané pole

1) 1. symbol (X) lze umístit 4 způsoby do jednoho ze čtyř volných rohů 

2) 2. symbol (O) lze umístit 6 způsoby do šesti volných konfliktních pozic

3) 3. symbol (X) lze umístit 4 způsoby do čtyř volných pozic, po umístění budou čtyři pozice obsazeny (dvě prvním hráčem, jedna druhým a 
rezervovaná)

4) 4. symbol (O) lze umístit 5 způsoby do pěti volných pozic, po umístění bude pět pozic obsazeno

5) 5. symbol (X) lze umístit 1 způsobem do jediné volné rezervované pozice pro vytvoření trojice

Celkem RK = 4.6.4.5.1 = 480                                                                                                                          

Celkem R = RN + RK = 240 + 480 = 720

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 
4) Kolika způsoby je možno při střídání symbolů docílit výhry začínajícího hráče po umístění celkových pěti symbolů, z nichž právě tři budou patřit 
začínajícímu hráči?

Příklad se rozdělí dle zahájení na tři podpříklady, které se budou řešit samostatně. 

Konfliktní pole narušující budoucí trojice začínajícího hráče             Nekonfliktní pole nenarušující budoucí trojice začínajícího hráče

SHPN – zahájení ve středu hracího plánu nekonfliktní:

1) 1. symbol (X) lze umístit 1 způsobem do jediného středu hracího plánu

2) 2. symbol (O) lze nekonfliktně umístit 0 způsoby

Celkem SHPN = 1.0 = 0

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 

4) Kolika způsoby je možno při střídání symbolů docílit výhry začínajícího hráče po umístění celkových pěti symbolů, z nichž právě tři budou patřit 
začínajícímu hráči?

Příklad se rozdělí dle zahájení na tři podpříklady, které se budou řešit samostatně. 

Konfliktní pole narušující budoucí trojice začínajícího hráče             Nekonfliktní pole nenarušující budoucí trojice začínajícího hráče

Zakázaný tah

SHPK – zahájení ve středu hracího plánu konfliktní:

1) 1. symbol (X) lze umístit 1 způsobem do jediného středu hracího plánu

2) 2. symbol (O) lze umístit 8 způsoby do osmi volných konfliktních pozic, obsazeny budou tři pozice X, O a prázdná pozice v řadě s X a O

3) 3. symbol (X) lze umístit 6 způsoby do šesti volných pozic, po umístění budou čtyři pozice obsazeny (jedna prvním hráčem, jedna druhým 
a jeden zakázaný tah na přímce dvou zaplněných pozic, se kterou by už nebylo možné vytvořit trojici již pátým tahem)

4) 4. symbol (O) lze umístit 5 způsoby do pěti volných pozic, obsazeny jsou dvě pozice prvním hráčem, jedna druhým a jedna je rezervovaná pro 
vítěznou trojici

5) 5. symbol (X) lze umístit 1 způsobem do jediné volné rezervované vítězné pozice pro vytvoření trojice

Celkem SHPK = 1.8.6.5.1 = 240

Celkem SHP = SHPN + SHPK = 0 + 240 = 240

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 

4) Kolika způsoby je možno při střídání symbolů docílit výhry začínajícího hráče po umístění celkových pěti symbolů, z nichž právě tři budou patřit 
začínajícímu hráči?

Příklad se rozdělí dle zahájení na tři podpříklady, které se budou řešit samostatně. 

Konfliktní pole narušující budoucí trojice začínajícího hráče             Nekonfliktní pole nenarušující budoucí trojice začínajícího hráče

SSN – zahájení ve středu strany nekonfliktní: Zakázaný tah

1) 1. symbol (X) lze umístit 4 způsoby do čtyř středů stran

2) 2. symbol (O) lze nekonfliktně umístit 4 způsoby

3) 3. symbol (X) lze umístit 4 způsoby, po umístění budou čtyři pozice obsazeny (dvě prvním hráčem, jedna druhým a zakázaná - rezervovaná pro 
budoucí trojici prvního hráče)

4) 4. symbol (O) lze umístit 5 způsoby do pěti volných pozic

5) 5. symbol (X) lze umístit 1 způsobem do jediné volné rezervované pozice pro vytvoření trojice

Celkem SHPN = 4.4.4.5.1 = 320

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 
4) Kolika způsoby je možno při střídání symbolů docílit výhry začínajícího hráče po umístění celkových pěti symbolů, z nichž právě tři budou patřit 
začínajícímu hráči?

Příklad se rozdělí dle zahájení na tři podpříklady, které se budou řešit samostatně. 

Konfliktní pole narušující budoucí trojice začínajícího hráče             Nekonfliktní pole nenarušující budoucí trojice začínajícího hráče

SSK – zahájení ve středu strany konfliktní: Zakázaný tah

1) 1. symbol (X) lze umístit 4 způsoby do čtyř středů stran

2) 2. symbol (O) lze konfliktně umístit 4 způsoby

3) 3. symbol (X) lze umístit 2 způsoby, po umístění budou čtyři pozice obsazeny (dvě prvním hráčem, jedna druhým a zakázaná - rezervovaná pro 
budoucí trojici prvního hráče)

4) 4. symbol (O) lze umístit 5 způsoby do pěti volných pozic

5) 5. symbol (X) lze umístit 1 způsobem do jediné volné rezervované pozice pro vytvoření trojice

Celkem SHPK = 4.4.2.5.1 = 160

Celkem SHP = SHPN + SHPK = 320 + 160 = 480

TIC-TAC-TOE
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Řešení úkolů pro žáky 
4) Kolika způsoby je možno při střídání symbolů docílit výhry začínajícího hráče po umístění celkových pěti symbolů, z nichž právě tři budou patřit 
začínajícímu hráči?

Jiný postup vedoucí ke stejnému výsledku:

Na konci hry je vytvořena trojice prvního hráče na jednom z osmi možných umístění (3 řádky, 3 sloupce a 2 úhlopříčky), 
každou trojici je možno postupným zabíráním jejich pozic vytvořit šesti různými způsoby 
(při označení jednotlivých pozic ve vítězné trojici na hracím plánu jako A, B, a C, pak v těchto pořadích ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA), 
první symbol druhého hráče je možné umístit libovolně na zbylých 6 pozic a druhý symbol druhého hráče lze libovolně umístit na zbylých 5 pozic. 
Celkem máme tedy 8.6.6.5 = 1440 různých celých her (tedy i různých grafických záznamů celých her) vedoucích k vítězství prvního hráče svým třetím 
umístěným symbolem. (Některé z nich budou samozřejmě symetrické podle nějaké osy souměrnosti nebo vzájemně pootočené.) 

Poznámka: Další postupy využívající poznatků kombinatoriky překračují rámec základní školy, proto je zde nevyužívám.

TIC-TAC-TOE

Zahájení Nekonfliktní pozice Konfliktní pozice Součet

v rohu 240 480 720

ve středu strany 0 240 240

uprostřed hracího plánu 320 160 480

součet 560 880 1440
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Překvapivé informace o hře
Výsledných sestav hry je 138 
(některé z nich mohou mít až 8 podob (stavů) vzájemně otočených či překlopených a každý výsledný stav může být docílen mnoha způsoby).

Z těchto výsledných 138 sestav je:

91 vítězných pro 1. hráče, 

44 vítězných pro 2. hráče, 

3 jsou remízové, ke kterým hra však MUSÍ dospět, pokud oba hráči hru UMÍ hrát a současně NEDĚLAJÍ CHYBY. 

Poznámka: Tato tvrzení zde pouze s pomocí běžných nástrojů matematiky základní školy nejsou dokázána. 

135 výsledných vítězných sestav je však zobrazeno ZDE.

Závěr hry TIC-TAC-TOE: Nechybujícího soupeře nelze porazit (bez ohledu na to, jestli začíná).

Další informace o herním plánu:

Všech možných způsobů zaplnění celého herního plánu při předpokladu, že vždy začíná stejný symbol (např. žlutý čtvereček), 

tj. i různých grafických záznamů celých postupů zaplnění) všemi devíti hracími symboly je 9!, tj. 9.8.7.6.5.4.3.2.1 = 362 880. 

Grafický záznam všech možných průběhů zaplnění celého herního plánu je ZDE

V těchto výsledných zaplněních hracího plánu se mohou objevovat i dvě trojice, dokonce i ze symbolů stejného hráče.

Samotných her bude možné zrealizovat ovšem mnohem méně, protože ne všechny hry končí zaplněním celého hracího plánu. 24
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https://drive.google.com/drive/folders/1EZNZqHhDx9gR0DGtGwOsDKLa5P5X5udP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EZNZqHhDx9gR0DGtGwOsDKLa5P5X5udP?usp=sharing
https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe


TIC-TAC-TOE
Návrh neprohrávající strategie pro člověka:
Pokud soupeř udělá chybu může být strategie i výherní.

Legenda: „Dvojice“ znamená dva stejné symboly na přímce, které nemusí přímo sousedit, ale může mezi nimi být i mezera!

1) Pokud mohu vytvořit trojici, vytvořím ji.

2) Zkontroluji, jestli soupeř nemá dvojici (s možností vytvořit trojici), pokud ano, tak ji zablokuji svým symbolem.

3) Zjistím, jaké všechny dvojice mohu vytvořit, vyberu křížení dvojic, pokud není, vyberu libovolnou dvojici, 
která neumožní soupeři křížení dvojic v příštím ani v přespříštím tahu.

4) Pokud nemohu vytvořit dvojici tak zaberu pole, které neumožní soupeři křížení jeho dvojic v příštím ani v přespříštím tahu, 
v případě více možností dám přednost volbě, která nevylučuje křížení mých dvojic v přespříštím tahu.

Další (snad i srozumitelnější a přesnější) formulace čekají na čtenáře, ověření správnosti je možné opět zde: 

Na vaše formulace postupů se těším na adrese frantisek.hornak.diy@gmail.com
25

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tictactoe.wintrino


Několik tipů k výrobě hry z našich kroužků

TIC-TAC-TOE
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Několik tipů k výrobě hry z našich kroužků
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Několik tipů k výrobě hry
s hypertextovými odkazy přímo v obrázcích

TIC-TAC-TOE
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https://cz.pinterest.com/pin/122300946121566498/
https://cz.pinterest.com/pin/260645897173832426/
https://cz.pinterest.com/pin/183521753556854238/


Několik tipů k výrobě hry
s hypertextovými odkazy přímo v obrázcích
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https://cz.pinterest.com/pin/463237511679161479/
https://www.hertoolbelt.com/oversized-tic-tac-toe-game/?epik=dj0yJnU9dDFWT2swRzgtUm0xU1VITmVPdXV0RV84dmstOUp3Yk0mcD0wJm49bGhWTF8wRlNheWpiYnkzSl9FX1BpQSZ0PUFBQUFBR0FRUFNV
https://youtu.be/rI9rxuupYvQ
https://cz.pinterest.com/pin/3940718414461867/


Několik tipů k výrobě hry
s hypertextovými odkazy přímo v obrázcích

TIC-TAC-TOE

30

https://cz.pinterest.com/pin/492792384208606995/
https://cz.pinterest.com/pin/113786328055811279/
https://cz.pinterest.com/pin/382806037086637985/


Několik tipů k výrobě hry
s hypertextovými odkazy přímo v obrázcích
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https://cz.pinterest.com/pin/382806037086638057/
https://cz.pinterest.com/pin/382806037085661931/
https://cz.pinterest.com/pin/382806037081520271/


Několik tipů k výrobě hry
s hypertextovými odkazy přímo v obrázcích
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https://cz.pinterest.com/pin/194921490111280451/
https://cz.pinterest.com/pin/620722761134173097/
https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2021/11/6dc2f06ecb34767ab8629584d9f2d552-586x1536.jpg.webp


Prohlubující odkazy ke hře TIC-TAC-TOE

TIC-TAC-TOE
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https://cs.qaz.wiki/wiki/Tic-tac-toe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_her
https://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_tic-tac-toe


Prohlubující ověřený odkaz ke hře TIC-TAC-TOE
Pro operační systém Android - na nejtěžší úrovni (expert) si hráč může ověřit jestli už hrát umí.

TIC-TAC-TOE
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tictactoe.wintrino


Prohlubující odkazy na pokračování hry TIC-TAC-TOE

A kam to může pokračovat? 

3D TIC-TAC-TOE (3 x 3 x 3)

Ultimate TIC-TAC-TOE

QUBIC (4 x 4 x 4) – tvorba vlastní čtveřice v přímce

TIC-TAC-TOE – další odkazy (YouTube…) 

TIC-TAC-TOE
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https://drive.google.com/drive/folders/1TLhkrD9hfJxdtdJtf0Cl3zFLNlqHKlzr?usp=sharing
http://academicschool.cz/
https://cz.pinterest.com/pin/382806037074860946/
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_tic-tac-toe
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_tic-tac-toe
https://www.youtube.com/watch?v=kaYJI6HNwt0&feature=youtu.be


TIC-TAC-TOE
Několik tipů k výrobě navazujících her z našich kroužků

frantisek.hornak@academicschool.cz

frantisek.hornak.diy@gmail.com
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