Black Jack (TURMA C)
Nº de jogadores: 2 (um jogador (humano) é um pessoa interagindo com o jogo, e o outro é
uma IA, que será controlado pelo computador).
Cartas em jogo: todas as cartas do baralho exceto o Curinga
Objetivo: Com a soma do valor de suas cartas está mais perto do número 21, mas em
ultrapassar.
Regras:
1ª Rodada: Cada jogador recebe duas cartas. Soma-se os valores das cartas de cada jogador de
acordo com os seguintes valores:




As: 1 ponto, mas se estiver junto com um Valete, uma Dama, um Rei ou um 10, vale 11
pontos.
10, Valete, Dama e Rei: Valem 10 pontos cada
2 a 9: vale o valor da carta

O jogador só terá conhecimento da primeira das cartas da IA. A segunda carta é mantida em
segredo. O jogador deve escolher se continua ou para. Se parar é revelada a 2ª carta da IA,
quem tiver a maior soma, sem passar de 21, vence o jogo. Se continuar vai para 2ª rodada.
2ª Rodada:
Se o jogador (humano) continuar ele recebe uma 3ª carta, ainda sem saber qual é a 2ª carta da
IA. Após saber sua soma, o jogador deve decidir se quer uma 4ª carta ou se vai parar.
Se parar é calculada a soma do jogador. E revelada a 2ª carta da IA, assim como a soma da IA.
Se a soma da IA é menor que 21 e maior que a do jogador, a IA vence sem precisar puxar uma
3ª carta. Caso a soma da IA seja menor que a do jogador e menor que 21, ela recebe uma 3ª
carta, e sua soma final é calculada. Quem tiver a maior soma vence.
Se o jogador decidiu receber uma 4ª carta vai para 3ª rodada.
3ª rodada:
Se o jogador optar por uma 4ª carta, ainda sem saber qual a segunda carta da IA, ele recebe a
carta e calculada a sua soma final. Se passar de 21 ele perde. Senão é a vez da IA jogar. A 2ª
carta da IA é revelada. Sua soma é calculada. Se a soma da IA é maior que a do jogador e
menor que 21, ele não recebe mais cartas e vence o jogo com apenas duas cartas na mão.
Se a soma das 2 cartas da IA é menor que a mão do jogador, a IA pede uma 3ª carta. Se a nova
soma da IA, agora com 3 cartas, ainda for menor que a do jogador, e essa soma de 3 cartas da
IA for menor que 17, ele pede uma 4ª e ultima carta.
Fim da partida: Independente do número de rodadas e de cartas na mão, quem tiver a maior
soma sem passar de 21, vence.

