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Make everything as simple as possible, but not simpler.
Albert Einstein

Walka  treningowa jest  chyba  najbardziej  lekceważonym  przez  graczy  elementem 
w mechanice  Monastyru.  Z  założenia  ma  pozwolić  na  uproszczenie  prowadzenia  starcia. 
Większość ludzi uważa ją jednak za niepotrzebną komplikację reguł i w najlepszym wypadku 
dokonuje przeróbek. Z czystej ciekawości postanowiłem przyjrzeć się bliżej jej zasadom, żeby 
zobaczyć co się za nimi kryje i ile da się z nich wycisnąć. Szybko okazało się, że dość łatwo daje 
się znaleźć strategię maksymalizującą nasze szanse na wygraną w Walce treningowej, a przez to 
rośnie znaczenie czynnika losowego (wartości uzyskanych na kostkach). W kolejnych akapitach 
przeanalizuję przebieg walki i poszukam strategii pozwalającej na jak najlepsze wykorzystanie 
uzyskanych wyników.

Zacznijmy od kilku  zdań o  regułach.  Podczas  Walki  treningowej uczestnicy  wykonują 
rzuty trzema kostkami dwudziestościennymi i ukrywają przed rywalami wyniki. Następnie każdy 
z  nich  ujawnia  jedną  kość.  Jeśli  uzyskany  na  niej  wynik  jest  mniejszy  lub  równy  od  jego 
współczynnika Fechtunek, kość określana jest mianem kości sukcesu, w przeciwnym wypadku 
jest to  kość porażki.  Jeśli  szermierz  posiadający inicjatywę uzyskał sukces przy jednoczesnej 
porażce oponenta, zadaje lekką ranę. W sytuacji, gdy sukces należy do jego oponenta, a on sam 
ma  odniósł  porażkę,  inicjatywa  zmienia  właściciela.  Pozostałe  dwa  przypadki  nie  zmieniają 
sytuacji na placu boju.

Jak widać dla przebiegu walki bardzo istotne jest posiadanie inicjatywy, gdyż tylko gracz 
z inicjatywą może zadać obrażenia. To kluczowa informacja. 

Na początek przyjrzymy się sytuacji, gdy jeden z bohaterów posiada inicjatywę na początku 
rundy (np. wskutek odpowiedniej cechy lub gdy mamy do czynienia z drugą rundą). Ponieważ 
jedna  runda  to  jeden  rzut  kostkami,  najwygodniej  będzie  nam  rozpatrywać  poszczególne 
przypadki  z  zastosowaniem takiego  samego  podziału..  Dla  wygody  zdefiniujmy  dwa  pojęcia, 
których będziemy później dla wygody używać.  Atakujący to postać, która posiada  na początku 
rundy inicjatywę. Oczywiście w trakcie wymiany ciosów inicjatywa może przechodzić od jednego 
z bohaterów do drugiego, my jednak uparcie będziemy nazywać atakującym tego, który zaczynał 
rundę  posiadając  inicjatywę.  Oczywiście  broniący  się to  bohater,  który  na  początku  rundy 
nie posiadał inicjatywy.

Każdy z uczestników starcia już po wykonaniu rzutu widzi ile z jego kości jest potencjalnie 
kostkami  sukcesu,  a  ile  porażki.  Używam  sformułowania  “potencjalnie”,  gdyż  wskutek 
odniesionych obrażeń lub innych warunków, sytuacja ta może ulec zmianie. Na początku naszej 
analizy  przyjrzyjmy  się  jednak  rozwiązaniom  najprostszym.  Zakładamy  więc,  że  sytuacja 
w trakcie rundy nie zmieni się i kości, które na początku są dla nas kostkami sukcesu, pozostaną 
nimi do końca rundy.

Mamy  do  czynienia  z  64  możliwymi  układami,  wynikającymi  z  uzyskanych  rzutów 
i kolejności zagrywania kostek przez walczących. Zilustrowane zostały one w poniższej tabeli. 
W pierwszej kolumnie podana została ilość kostek sukcesu Atakującego (A) i Broniącego się (B). 
W drugiej  kolumnie mamy opisaną kolejność zagrywania kostek.  Symbol  “S”  oznacza kostkę 
sukcesu, a “P” porażki. Np. “SPS” oznacza, że najpierw zagrano kość sukcesu, następnie kość 
porażki  i  ponownie sukcesu.  Kolumna trzecia  przedstawia analogicznie kolejność zagrywania 
kości przez broniącego się. W czwartej umieszczono opis sytuacji po zakończeniu rundy.



A/B A B Efekt

3/3 SSS SSS Sytuacja bez zmian

3/2 SSS

SSP Atakujący zadaje 1 ranę

SPS Atakujący zadaje 1 ranę

PSS Atakujący zadaje 1 ranę 

3/1 SSS

SPP Atakujący zadaje 2 rany

PSP Atakujący zadaje 2 rany 

PPS Atakujący zadaje 2 rany 

3/0 SSS PPP Atakujący zadaje 3 rany 

2/3

SSP

SPS

PSS

SSS

Broniący przejmuje inicjatywę

Broniący przejmuje inicjatywę

Broniący przejmuje inicjatywę

2/2

SSP

SSP Sytuacja bez zmian

SPS Atakujący zadaje 1 ranę, a broniący przejmuje inicjatywę

PSS Atakujący zadaje 1 ranę, a broniący przejmuje inicjatywę

SPS

SSP Sytuacja bez zmian

SPS Sytuacja bez zmian

PSS Atakujący zadaje 1 ranę, a broniący przejmuje inicjatywę

PSS

SSP Sytuacja bez zmian

SPS Sytuacja bez zmian

PSS Sytuacja bez zmian

2/1

SSP

SPP Atakujący zadaje 1 ranę

PSP Atakujący zadaje 1 ranę

PPS Atakujący zadaje 2 rany, a broniący się przejmuje inicjatywę

SPS

SPP Atakujący zadaje 1 ranę

PSP Atakujący zadaje 1 ranę

PPS Atakujący zadaje 1 ranę

PSS

SPP Atakujący zadaje 1 ranę

PSP Atakujący zadaje 1 ranę

PPS Atakujący zadaje 1 ranę

2/0

SSP

SPS

PSS

PPP

Atakujący zadaje 2 rany

Atakujący zadaje 2 rany

Atakujący zadaje 2 rany



A/B A B Efekt

1/3

SPP

PSP

PPS

SSS

Broniący zadaje 1 ranę i przejmuje inicjatywę

Broniący zadaje 1 ranę i przejmuje inicjatywę

Broniący zadaje 1 ranę i przejmuje inicjatywę

1/2

SPP

SSP Broniący przejmuje inicjatywę

SPS Broniący przejmuje inicjatywę

PSS Oponenci otrzymują po jednej ranie

PSP

SSP Broniący przejmuje inicjatywę

SPS Broniący przejmuje inicjatywę

PSS Broniący przejmuje inicjatywę

PPS

SSP Broniący zadaje 1 ranę

SPS Broniący przejmuje inicjatywę

PSS Broniący przejmuje inicjatywę

1/1

SPP

SPP Sytuacja bez zmian

PSP Atakujący zadaje 1 ranę, a broniący przejmuje inicjatywę

PPS Atakujący zadaje 1 ranę, a broniący przejmuje inicjatywę

PSP

SPP Sytuacja bez zmian

PSP Sytuacja bez zmian

PPS Atakujący zadaje 1 ranę, a broniący przejmuje inicjatywę

PPS

SPP Sytuacja bez zmian

PSP Sytuacja bez zmian

PPS Sytuacja bez zmian

1/0

SPP

PSP

PPS

PPP

Atakujący zadaje 1 ranę

Atakujący zadaje 1 ranę

Atakujący zadaje 1 ranę

0/3 PPP SSS Broniący zadaje 2 rany i przejmuje inicjatywę

0/2 PPP

SSP Broniący zadaje 1 ranę i przejmuje inicjatywę

SPS Broniący zadaje 1 ranę i przejmuje inicjatywę

PSS Broniący zadaje 1 ranę i przejmuje inicjatywę

0/1 PPP

SPP Broniący przejmuje inicjatywę

PSP Broniący przejmuje inicjatywę

PPS Broniący przejmuje inicjatywę

0/0 PPP PPP Sytuacja bez zmian



Na pierwszy rzut oka widać, że zaledwie w 25% przypadków kolejność kości ma znaczenie 
dla wyniku. Są to następujące układy: 2/2, 2/1, 1/2, 1/1. To one są warte szczególnej uwagi.

Na  początek  przyjrzyjmy  się  po  kolei  powyższym  układom  z  pozycji  atakującego 
i broniącego  się.  Dla  układu  2/2  możliwe  są  dwa  wyniki:  sytuacja  może  się  nie  zmienić 
lub atakujący  może  zadać  jedną  lekką  ranę,  tracąc  przy  tym  inicjatywę.  Jeśli  za  sytuację 
korzystniejszą dla atakującego uznamy możliwość zadania jednej rany i ryzyko utraty inicjatywy 
to zauważymy, że największe szanse na taki efekt ma on wtedy, gdy jako pierwszych użyje kości 
z  największymi sukcesami  (najmniejszą  liczbą  oczek).  Dla  broniącego bardziej  opłacalne jest 
zachowanie status quo i także rozpoczęcie od najlepszych (najniższych) wyników.

Układ  2/1  praktycznie  ogranicza  się  do  przypadku,  gdy  atakujący  zadaje  jedną  ranę. 
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy atakujący zadaje 2 rany tracąc inicjatywę. Ma to miejsce wtedy, 
gdy atakujący użyje na początku kości sukcesu, a broniący się użyje jej na końcu. Po raz drugi 
okazuje się, że dla obu uczestników starcia korzystna jest sytuacja, gdy używają kości sukcesu 
na początku rundy.

Rzut  oka  na  układ  1/2  i  widzimy,  że  najkorzystniejsze  wyniki  broniący  się  uzyskuje 
zaczynając od kości sukcesu, podobnie jak atakujący, który wtedy traci najmniej.

Analogicznie do układu 2/2 zachowuje się układ 1/1. Po raz czwarty okazuje się, że dla obu 
walczących najkorzystniej sytuacja przedstawia się wtedy, gdy jako pierwsze, użyte zostają przez 
nich kości sukcesu.

Gracze  uzbrojeni  w  taką  wiedzę  dość  szybko  ograniczą  stosowaną  taktykę 
do wykorzystywania najlepszych wyników na początku. Tym bardziej, że w przypadku broniącego 
się,  jakiekolwiek “narażenie się” swoim wyborem na obrażenia może doprowadzić do sytuacji, 
gdy kość, która początkowo była kością sukcesu, stanie się kością porażki (wskutek modyfikatora 
za ranę). 

Takie podejście zmniejsza nam ilość przypadków z 64 do 16. Kolejna szybka analiza daje 
nam odpowiedź  na  pytanie  jak  będzie  wyglądała  walka,  w  zależności  od  liczby  uzyskanych 
sukcesów przez obu oponentów.

A/B Efekt

3/3 Sytuacja bez zmian

3/2 Atakujący zadaje 1 ranę

3/1 Atakujący zadaje 2 rany 

3/0 Atakujący zadaje 3 rany 

2/3 Broniący przejmuje inicjatywę

2/2 Sytuacja bez zmian

2/1 Atakujący zadaje 1 ranę

2/0 Atakujący zadaje 2 rany 

1/3 Broniący zadaje 1 ranę i przejmuje inicjatywę

1/2 Broniący przejmuje inicjatywę

1/1 Sytuacja bez zmian

1/0 Atakujący zadaje 1 ranę



A/B Efekt

0/3 Broniący zadaje 2 rany i przejmuje inicjatywę

0/2 Broniący zadaje 1 ranę i przejmuje inicjatywę

0/1 Broniący przejmuje inicjatywę

0/0 Sytuacja bez zmian

Pora na uogólnienia. Do czynienia możemy mieć z trzema głównymi przypadkami:

● Atakujący ma więcej sukcesów od broniącego się: atakujący zadaje broniącemu 
się liczbę ran równą różnicy pomiędzy sukcesami (każda kość przewagi zadaje ranę).

● Atakujący i broniący się mają taką samą liczbę sukcesów: sytuacja nie ulega 
zmianie.

● Broniący  się  ma  więcej  sukcesów  od  atakującego: broniący  się  przejmuje 
inicjatywę i zadaje atakującemu liczbę ran o jeden mniejszą od różnicy pomiędzy ich 
sukcesami (jedna kość przewagi na przejęcie inicjatywy, pozostałe zadają rany).

Powyższa analiza zakładała, że inicjatywa na początku rundy jest już ustalona. Zastanówmy 
się jak będzie wyglądała runda, gdy nie ma jeszcze ustalonej inicjatywy.

Sytuacja jest bardzo podobna (jedyna różnica polega na poświęceniu jednej z kości), nadal 
opłaca się jako pierwsze zagrywać kości sukcesu. Największy problem, to którą z dostępnych 
kości poświęcić na próbę uzyskania inicjatywy.

Kto posiada inicjatywę ten ma szansę zranić przeciwnika. Teoretycznie opłaca się więc 
kość z najniższym wynikiem poświęcić na próbę zdobycia inicjatywy. Gdy mamy 3 kości sukcesu 
lub 3 kości porażki, sprawa jest oczywista: zagrywamy dla inicjatywy kość z najmniejszą liczba 
oczek.  Niezależnie  od  tego,  czy  uda  się  nam  zdobyć  inicjatywę  czy  też  nie  nasza  sytuacja 
nie ulegnie zmianie - pozostaniemy nadal z dwiema kostkami sukcesu/porażki.

W pozostałych sytuacjach sprawa się nieco komplikuje, ponieważ równocześnie opłaca się 
zachować jak najwięcej kości sukcesu na akcje, a przy tym wejść w posiadanie inicjatywy (czyli 
pozbyć się kości o możliwie najniższym wyniku).

Mając dwie kości sukcesu i jedną kość porażki możemy wykorzystać kość sukcesu na 
próbę uzyskania inicjatywy. Pozostanie nam wtedy kość sukcesu i kość porażki. Jeśli uzyskaliśmy 
inicjatywę w najgorszym wypadku grozi  nam jej  utrata.  Niestety  jeśli  ta  sztuka się nam nie 
powiodła, to grozi nam otrzymanie 1 rany.

Gdybyśmy  jednak  na  próbę  uzyskania  inicjatywy  użyli  kości  porażki,  to  uzyskując 
inicjatywę pozostalibyśmy z dwiema kostkami sukcesu. Oznacza to, że nie możemy stracić w tej 
rundzie inicjatywy i mamy szansę zadać jakieś obrażenia. Nawet jeśli nie uzyskamy w ten sposób 
inicjatywy to mamy szansę ją zdobyć, a nawet zadać jedną ranę.

Ostatnia już sytuacja do rozpatrzenia, to jedna kość sukcesu i dwie kości porażki. Istnieją 
dwa sensowne zagrania. Możemy użyć do próby uzyskania inicjatywy kości sukcesu lub kości 
porażki z niższym wynikiem (co zwiększa nasze szanse).

W pierwszym wypadku  zostajemy  z  kostkami  porażki.  Pół  biedy  jeśli  udało  się  nam 
uzyskać inicjatywę. Wtedy w najgorszym wypadku po uprzedniej jej utracie otrzymamy 1 ranę. 
W najlepszym wypadku uda się nam utrzymać inicjatywę do końca rundy.



Jeśli  jednak inicjatywę uzyskał oponent  jesteśmy wystawieni na jego ataki.  Każda kość 
sukcesu oponenta to jedna rana – możemy ich otrzymać łącznie dwie. Na odzyskanie inicjatywy 
nie mamy co liczyć.

Drugi  wariant  zostawia nas z  jedną kością sukcesu i  jedną porażki.  Jeśli  uda  się nam 
uzyskać inicjatywę to zagrywając teraz kość sukcesu ryzykujemy co najwyżej utratę inicjatywy.

Jeśli inicjatywę uzyskał oponent, używając najpierw kości sukcesu mamy szansę odzyskać 
inicjatywę lub przetrwać do trzeciej kości bez obrażeń. Niestety, jeśli tym razem przeciwnik zagra 
kość sukcesu, to albo utracimy dopiero co zdobytą inicjatywę, albo otrzymamy obrażenie. Cóż, 
przy tak kiepskich wynikach rzutu nie ma co liczyć na więcej.

Po zbadaniu i zanalizowaniu uzyskanych wyników dochodzimy do następującej konkluzji: 
na  uzyskanie  inicjatywy  najbardziej  opłacalne  jest  przeznaczenie  kości  porażki  z  najniższym 
wynikiem, a w trakcie walki  zagrywanie kolejno kości od najmniejszej  do największej  liczby 
oczek.  Strategia  ta  da  nam  w  przeważającej  liczbie  przypadków  najwięcej  korzyści  przy 
minimalnym ryzyku.  Przy okazji  wyraźnie widać,  że czynnik losowy ma ogromny wpływ na 
przebieg starcia prowadzonego przy użyciu reguł Walki treningowej. 

Zobaczmy teraz  jaki  wpływ ma wysokość  Fechtunku  na  możliwość  uzyskania  wyniku 
pozytywnego.  Postać  posiadająca  Fechtunek na  poziomie  15  ma  42%  szans  na  uzyskanie 
3 sukcesów, podczas gdy postać z wartością 14 już tylko 34%. Osiem punktów procentowych 
to już  spora  przepaść.  Na  każdy  punkt  Fechtunku różnicy  przypada  ok.  5-10% 
prawdopodobieństwa na uzyskanie 3 sukcesów.

Fechtunek
Ilość sukcesów

0 1 2 3
9 16,6% 40,8% 33,4% 9,1%
10 12,5% 37,5% 37,5% 12,5%
11 9,1% 33,4% 40,8% 16,6%
12 6,4% 28,8% 43,2% 21,6%
13 4,3% 23,9% 44,4% 27,5%
14 2,7% 18,9% 44,1% 34,3%
15 1,6% 14,1% 42,2% 42,2%
16 0,8% 9,6% 38,4% 51,2%
17 0,3% 5,7% 32,5% 61,4%

Nie  trudno  na  tej  podstawie  policzyć  jakie  jest  prawdopodobieństwo  uzyskania 
odpowiedniej  przewagi  w  sukcesach  (mnożąc  przez  siebie  prawdopodobieństwa  z  powyższej 
tabeli). Z moich wyliczeń wynika, że dla dwóch równorzędnych przeciwników  (ta sama wartość 
współczynnika  Fechtunek)  szansa,  dla  Atakującego,  zadania  przynajmniej  jednego  obrażenia 
wynosi ok. 32%, a szansa, że jego sytuacja nie zmieni się na bardziej niekorzystną (nie straci 
inicjatywy i nie otrzyma obrażeń), aż ok. 68%. Średnio, w zaledwie 9% przypadków Broniący się 
zada,  choć  jedną  ranę.  Wartości  te  pokazują  jak  istotne  jest  uzyskanie  pierwszeństwa  już 
na początku  walki.  Warto  przy  okazji  zwrócić  uwagę,  jak  w  zależności  od  Fechtunku 
kształtuje się  prawdopodobieństwo  uzyskania  przynajmniej  dwóch  sukcesów  –  da  to  nam 
informacje  o bezpieczeństwie  naszej  postaci,  gdyż  dwa  sukcesy  zabezpieczają  nas  przed 
otrzymaniem obrażeń.



Fechtunek
Prawdopodobieństwo 

uzyskania przynajmniej 
dwóch sukcesów

9 42,5%
10 50,0%
11 57,5%
12 64,8%
13 71,8%
14 78,4%
15 84,4%
16 89,6%
17 93,9%

Jak  widać  wartość  współczynnika  Fechtunek w  granicach  13-15  punktów  przy  cesze 
Oficera Ucz się pan! daje nam sporą przewagę w Walce treningowej. Dla 17 punktów jesteśmy 
prawie nie do ruszenia. Wynika z tego pewien wniosek dotyczący samej mechaniki –  Walka 
treningowa przy  wyższych  wartościach  współczynnika  Fechtunek i  równorzędnych 
przeciwnikach może ciągnąć się dość długo. 

Dalsze  rozbieranie  Walki  treningowej na  czynniki  pierwsze  wydaje  mi  się  niecelowe. 
Wiemy już  wszystko co może być dla nas przydatne,  jeśli  chcemy jak najlepiej  wykorzystać 
dostępne nam możliwości. Pozostaje przetestować opisane metody i cieszyć się, że po raz kolejny 
matematyka i probabilistyka daje nam przewagę w zetknięciu z czystą intuicją.

Jako  uzupełnienie  kilka  zdań  o  sposobie  wykonywania  obliczeń.  Prawdopodobieństwa 
uzyskania określonej liczby sukcesów ustalono z użyciem rozkładu dwumianowego.  Pozostałe 
wartości wynikają z niezależności zdarzeń – mnożono odpowiednie prawdopodobieństwa.


