1. Grasz w miasteczku Memphis, podejmujesz decyzje. Obserwując sytuację na
rynku zboŜa widzisz coś takiego:

Co robisz?
a) sprzedajesz na rynek lokalny
b) eksportujesz
c) nabywasz spichlerz

2. Zdecydowałeś się nabyć spichlerz. Twoja produkcja będzie wynosiła około
1800 worków, po jakich cenach sprzedasz zboŜe?

a) eksport, oraz +10% ($1,94) i +20% ($2,12)?
b) Eksport i +20%?
c) Eksport oraz trzy najwyŜsze ceny?

3. Gra na eksport. W pierwszym przeliczeniu postanawiasz eksportować zboŜe
oraz krowy. Wartość Twojego eksportu to około 10 tysięcy $. Ilu zatrudniasz
kowboi?

a) 5 kowboi, z tego 3 przydzielę do ochrony eksportu
b) Wpiszę najwyŜszą moŜliwą wartość, co najmniej 10 do ochrony eksportu
c) Około 10 kowboi z tego 4 przydzielę do ochrony eksportu

4. Grasz w mieście Charlotte sprawdzasz jak wygląda oprocentowanie. Widzisz

taki komunikat:
Czy wpływa to na Twoje decyzje?
a) tak, będę kupować więcej inwestycji wchodzących w majątek trwały, aby móc
zaciągnąć większy kredyt
b) tak, będę rozsądniej zarządzał majątkiem aby uniknąć wysokich odsetek
c) nie, gram zupełnie nie przejmując się kredytem.

5. Ponownie miasteczko Charlotte. Ale tym razem widzisz trochę inny
komunikat. Jak to wpływa na Twoje decyzje?

a) tak, będę kupować więcej inwestycji wchodzących w majątek trwały, aby móc
zaciągnąć większy kredyt
b) tak, będę rozsądniej zarządzał majątkiem aby uniknąć wysokich odsetek
c) będę inwestować głównie w kursy, które nie wchodzą w skład majątku?

6. Pewne decyzje doprowadziły do kiepskiej sytuacji finansowej wielu graczy,
takŜe Twojej. MarŜa na zboŜe wynosi –20%, nie masz moŜliwości odbudowanie
stada, jednak posiadasz pocztę oraz sklep z których dochody są wyŜsze niŜ
płace, koszty stałe, odsetki itd. Na dodatek takŜe ubój nie przynosi dochodów.
Co robisz?

a) biorę kredyt ratunkowy, aby zakupić więcej ziemi
b) poczekam, aŜ moja sytuacja się poprawi
c) biorę kredyt spekulacyjny i ratunkowy aby zakupić jak najwięcej nieruchomości.

7. Masz 12 działek, z czego 8 przeznaczasz na pastwiska. Cena eksportowa
krów jest duŜo niŜsza od lokalnej. Twoja sytuacja na rynku krów wygląda
następująco:

Co robisz?
a) ilość pastwisk uzaleŜniam od marŜy na zboŜe i mleko
b) zwiększam ilość pastwisk gdyŜ inaczej krowy nie zmieszczą się na pastwiskach
c) eksportuje część krów, aby miały więcej miejsca na pastwiskach.

8. Grasz na gromadzenie owiec, jest to 11 przeliczenie z 12. Z posiadanych 28
działek ziemi 16 przeznaczasz na pastwiska. Twoja sytuacja wygląda
następująco:

Co robisz?
a) ustawiam co najmniej 20 pastwisk, aby pomieścić wszystkie owce
b) eksportuje część owiec
c) nic nie zmieniam

9. Pewne decyzje doprowadziły do cięŜkiej sytuacji wszystkich graczy, takŜe
Twojej. Jeśli cena zboŜa nie zostanie podniesiona większość, w tym takŜe i Ty
zbankrutuje. Co robisz?

a) sprzedaję po wyŜszej cenie, nie uzgadniając tego, przecieŜ wszelkie formy ustalania
strategii są zakazane
b) proponuję w komentarzach współpracę na rynku zboŜa, i dostosowuję się do ustaleń
wszystkich graczy
c) nie przejmuję się innymi, sprzedaję po wszystkich cenach na rynek lokalny. Jeśli
zbankrutuje to zagram następną grę.

10. Gra na majątek. Ponownie znajdujesz się w kiepskiej sytuacji, do której
doprowadziła spłata kredytu spekulacyjnego. Nie posiadasz niestety Ŝadnych
działek. Jednak wyprzedaŜ sporej ilości ziemi i nieruchomości spowodowała, ze
masz około $1200 do zainwestowania. Co robisz?

a) nabywam krowy, których jest sporo na rynku i ubijam, licząc na poprawę mojej
sytuacji w następnych latach.
b) ponownie biorę kredyt, licząc na to, ze moŜe uda mi się go jakoś spłacić
c) nic nie robię, czekam aŜ ta gra się zakończy i będę mógł zacząć kolejną

11. Posiadasz 12 działek, i w tym roku składasz zlecenie na zakup kolejnych 10.
Cena działek jest bardo wysoka, dzięki czemu zostaje Ci pewna ilość gotówki
do zainwestowania, postanawiasz przeznaczyć ją na irygację. Jaką liczbę
wpiszesz w okienko?

a) 12, tyle ile mam działek?
b) Maksymalną jaką tylko się da
c) Najlepiej 22, tyle ile maksymalnie działek będę mieć w następnym przeliczeniu

12. Obecnie popularna jest strategia gry „na pełny spichlerz”, zwłaszcza w
miastach El Paso i Farmersi Town. Polegają na tym, ze gracz podnosi cenę
zboŜa o 20% w stosunku do ceny z poprzedniego roku, a nadwyŜka nie
mieszcząca się w spichlerzu jest sprzedawana do skupu miejskiego. Czy
strategia ta jest zawsze korzystna?

a) tak, przecieŜ cena jest podnoszona o 20%
b) to w ogóle nie jest korzystne, przecieŜ gracz inwestuje gotówkę która do niego nie
wraca
c) nie, tylko wtedy gdy Ty masz znaczną przewagę w ilości produkowanego zboŜa, a
cena bez Twojej interwencji nie wzrastałaby.

