
1.5 МОРСКА БИТКА 

 

„Морска битка“ е игра, която 

поколения ученици, отегчени от 

скучните уроци, са играли със 

съседите си по време на учебните 

часове. За да се играе тя са нужни 

само къс хартия и човек да може да я 

играе. Названието на играта звучи като 

че ли това е военна игра, но всъщност 

тя е игра, в която трябва да се мисли, в 

нея хората могат да научат как да 

ползват координати. 

 

ПРЕГЛЕД 
 

• Жанр: Игра за досещане  
• Брой играчи: 2  
• Възраст от която може да се играе: над 10 години  
• Време за подготовка: по-малко от минута  
• Време за 1 игра: около 10 минути  
• Случаен шанс: няма, не са необходими зарове 

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
 

ПОДГОТОВКА 
 
Играта се играе на две нарисувани мрежи, по една за всеки играч.  
Правоъгълниците в мрежата биват разпознати чрез число и буква (вж.  
рисунката, напр. 2B или 10J). 
 
На едната мрежа играчът подрежда собствените си кораби и записва 

изстрелите на опонента си. На другата играчът записва собствените си 

изстрели. Преди да почне играта, двамата играчи подреждат корабите си 

на първоначалната мрежа (решетка): 
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Всеки играч има 7 кораба във флота си:   
1 Самолетоносач (с размер 5 квадрата) 
 
1 Брониран крайцер (размер 4 квадрата) 
 
1 Крайцери (размер 3 квадрата) 
 
2 Разрушител (размер 2 квадрата) 
 

2 Подводници (размер 1 квадрат) 

(всички заедно заемат 18 квадрата) 
 

ХОД НА ИГРАТА 
 
При всяка игра, двамата играчи двамата 

играчи последователно съобщават квадрата, 

в който са се „прицелили“ (напр. 1C или 3E). 

Противникът анонсира дали съответният 

квадрат е зает от кораб или не, 
 
 
• и ако той е свободен, играчът поставя 

точка в първоначалната си мрежа; 
 
• ако е уцелил кораб, играчът отбелязва 

това в собствената си мрежа с  
кръстче.  

Атакуващият играч отбелязва попадението 
 
с кръстче, а неуспешния удар с точка в своята мрежа. Когато всички 

квадрати, които образуват кораб, са поразени, корабът е потопен (вж. 4I и 

5I) и притежателят му обявява това. (Напр. „вие потопихте моя 

разрушител“!). Ако всичките кораби на играч са потопени, играта 

приключва и печели противникът му. 
 
Как да отбелязваме 
 
• Вие не улучихте мой кораб - Пример: точка в 1C и 3C  
• Вие улучихте един от корабите ми - Пример: кръстче в 9G  
• Разрушителят ми е потопен - Пример: две кръстчета 4I и 5I 

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvuYRVDPNWRNO5SwQiRre4g 
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КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ НАУЧИ? 
 

УМЕНИЯ ЗА СМЯТАНЕ 
 

• Броене до 18, по-късно до 100 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

• Решетка (мрежа) 10 на 10 
 

• Разпознаване и наименуване на двуизмерни фигури 
(квадрати, правоъгълници) 

 
• Разбиране на координатната система и намиране на позиции в 

мрежа до 10 на 10  
• Разбиране на различно координатно назначение 

 
• Измерване на площи чрез преброяване на квадрати или 

чрез използване на решетки 

 

ИСТОРИЯ 
 

Никой не знае с точност от къде произхожда играта. В много страни тя е 

играна от учениците след 1890 г. Можете да намерите тази игра във 

всички страни в различни версии, но най-често името й е подобно на 

„Морска битка“. 

 

ВАРИАНТИ 
 
Има стотици възможни варианти.Пример: Ако уцелите кораб, на вас ви е 

позволено веднага да направите втори „изстрел“. Намерете някои 

варианти самостоятелно и изпитайте още повече удоволствие от играта. 

 

СПРАВКИ И ВРЪЗКИ 
 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Battleship_(game) 
 
Свободно разпространявани игри, които се играят с компютър: 
 
http://de.battleship-game.org/ 

http://www.knowledgeadventure.com/games/battleship/ 

http://www.mathplayground.com/battleship.html 
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Sea Battle 
 

GUESSING GAME WITH PAPER AND PENCIL 

 

Task: Copy this page and cut it into 2 pieces. Now you can start playing 
“Sea Battle”. Please watch the rules!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________  
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