
1.6 СВЪРЖЕТЕ ЧЕТИРИ (ГОСПОДАРКАТА НА КАПИТАНА) 

 

Играта „Свържете четири“ или   
„Господарката на капитана“ е игра, 

която е любима на млади и стари. 
 
Можете да я играете по два 

начина: като двуизмерна или като 

по-усложнената триизмерна игра. 

 

ПРЕГЛЕД 
 

• Жанр: Стратегическа игра  
• Играчи: 2  
• Възраст: по-стари от 4 г.  
• Време за подготовка:  

няколко секунди  
• Време за една игра: от 1 до 3  

минути  
• Случаен шанс: няма  

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
 
„Свържете четири“ (позната също 
и като „Господарката на 
 
капитана“, „Вдигане на четири“, „Разпределям четири“, „Намиране на 

четири“, , „Четирима играят“, „Четирима в редица“ и „Четирима в линия“) е 

игра за свързване на двама, при която играчите първо избират цвят и тогава 

се редуват да хвърлят оцветени жетони или пробити топчета отгоре, така че 

да попаднат в някоя от седемте колони или на мрежа от шест вертикално 

закачени реда. Жетоните или топчетата падат надолу, заемайки следващото 

свободно пространство в колоните. Целта на играта е да се съединят четири 

собствени жетона или топчета от един и същ цвят по вертикала, по 

хоризонтала или по диагонала преди това да стори другият играч. 
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КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАУЧЕНО? 
 

УМЕНИЯ ЗА СМЯТАНЕ 
 

• Броене до 4 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

• Решетка 7 на 6  
• 4 в редица, (4 в колона)  
• Разликата между двуизмерни и триизмерни неща 

 

МАТЕМАТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ 
 
„Свържете четири“ е игра за двама с „перфектна информация“. Това понятие 

описва игри, в които един играч играе в една единица време, играчите имат 

цялата информация за движенията, които трябва да се извършат и всички 

движения могат да се извършват при дадена игрова ситуация. 
 
Мяра за сложността на играта „Свържете четири“ броят на възможните 

игрови позиции на игралната дъска. За класическата „Свържете четири“, 

играна на поле, състоящо се от мрежа 6 вертикала и 7 хоризонтални реда 

има 4,531,985,219,092 позиции за всички игрални дъски, на които се играе с 

0 до 42 жетона. „Свържете четири“ е игра с твърдо установен ход. Първият 

играч може винаги да спечели, ако прави правилни ходове. Играта беше за 

първи път решена математически от Дов Алън (на 1 октомври 1988) и 

независимо от него от Виктор Елис (на 16 октомври 1988). Елис описва един 

подход, основан на познание, с девет стратегии, в качеството на решение на 

„Свържете четири“. Алън също описва печеливши стратегии в своя анализ 

на играта. 

 

ИСТОРИЯ 
 
Милтън Брадли пръв реши двумерната игра и регистрира запазена 
марка през февруари 1974 г. 

 

СПРАВКИ И ВРЪЗКИ 
 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Connect_Four 
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Двуизмерни игри, които свободно се играят на 

компютър: http://www.gamesbasis.com/vier-gewinnt.html 

http://www.lojol.de/html/4gewinnt.html 

http://www.coolmath-games.com/0-connectfour 

http://www.coolmath-games.com/ 
 
Триизмерни игри, които свободно се играят на компютър: 
 
https://cool-web.de/onlinespiele/denkspiele/3d-4gewinnt/3d-
4gewinnt.htm 

 

ВЕРСИЯ НА ХАРТИЯ  
 
Можете да играете тази игра с мрежа, 

нарисувана на хартия и с цветни 

моливи, трябва само да се спазват. 
 
Има някои свободни компютърни версии 

(вж. Справки и Връзки) – те могат да се 

копират и да се играе с приятел 

дистанционно, това доставя удоволствие. 
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