


Liczba graczy: 2. 
Rekwizyty: plansza, 15 pionk6w bialych i 15 czarnych - w szczeg61nych wariantach, a w tradycyjnych po 12 
pionk6w bialych i czarnych. 
0 ile w danym wariancie nie obowiqZUjq inne reguly, kazdy z graczy dysponuje 12 pionkami bialymi lub czarnymi. 
Rozpoczynajqcego gre (grajqcego bialymi pionkami) wyznacza sie przez losowanie. Przyjelo sie tak k!ast plansze, 
zeby grajqcy mieli w prawym dolnym rogu jasne pole. Kazdy gracz ustawia swoje pionki na ciemnych polach 
szachownicy w trzech lezqcych najblizej niego rzedach. Dwa srodkowe rzedy pozostajq puste. Gre rozgrywa sie na 
ciemnych polach szachownicy- pionki nie majq prawa wejsc na jasne pola. W kolejnych ruchach gracze na zmiane 
przesuwajq po jednym ze swoich pionk6w, przestrzegajqc regul danego wariantu gry. 

1.1. WflltCflBY TitflDYcYJNE 
Celem gry jest zbicie przeciwnikowi wszystkich pionk6w lub zablokowanie go, czyli uniemozliwienie mu wykonania 
jakiegokolwiek ruchu. 
Pionki przesuwa sie na ukos o jedno pole do przodu. Kazdy z graczy stara sie jak najwiecej swoich pionk6w 
przeprowadzic do przeciwleglego kor'ica szachownicy, zbijajqc po drodze mozliwie najwiekszq liczbe obcych 
pionk6w. Bicie jest obowiq2kowe. Wykonuje sie je zar6wno w prz6d, jak i do tylu. Gracz traci figure (zar6wno 
pionek, jak i dame}, kt6rq nie wykonal bicia. Aby zbit obey pionek, naleiy przeskoczyt przez niego swoim pionkiem, 
stojqcym bezposrednio przed bitym pionkiem, i stanqt na wolnym polu, bezposrednio za nim. Jezeli pomiedzy 
bitymi pionkami znajdujq sie wolne pola, w jednym ruchu mozna zbit dowolnq liczbe pionk6w przeciwnika. Moina 
lei, w trakcie takiego ruchu, zmieniat jego kierunek. Pionek, kt6ry dojdzie do ostatniego rzedu szachownicy (pola 
przemiany}, zmienia sie w damke. Oznacza sie i<l przez nalozenie na przemieniony pionek jednego z wczesniej 
zbitych pion6w przeciwnika (lub obr6cenie pionka dolem do g6ry). Damka ma przywilej poruszania sie na ukos o 
dowolnq liczbe wolnych p61, w dowolnq strone. Ma ona r6wniez prawo bic obce piony, przeskakujqc przez dowolnq 
liczbe wolnych p61 zar6wno przed, jak i po biciu. Damka musi bit maksymalnq liczbe pionk6w i damek. 
Nie moze, na przyklad, zbit pionka i damki, jezeli ma mozliwost zbicia trzech pionk6w. Damke zbija sie tak jak 
zwyk!y pionek. 
Wygrywa ten z graczy, kt6ry zbije lub zablokuje wszystkie pionki przeciwnika. Jezeli na szachownicy pozostanq 
tylko dwie damki (po jednej kazdego z graczy) lub dwie damki przeciwko jednej, ale znajdujqcej sie na wielkiej 
przekqlnej szachownicy, gra kor'iczy sie remisem. 

1.2. WflltCflBY CELTYCKIE 
Gracze wykonujq kolejno po dwa ruchy, a nie - jak w warcabach tradycyjnych - po jednym. Pionki wolno bit tylko 
do przodu. Kolejne dwa przyslugujqce ruchy gracz maze wykonat tym samym pionkiem lub dwoma dowolnymi. 
Pozostale zasady - jak w warcabach tradycyjnych. 



1.3. Wfl�CflBY WYBIJflNKfl 
W warianeie tym obowiazujc1 zasady warcab6w tradyeyjnyeh, z jednym wyjc1tkiem - pionek, stajc1e sie damkc1, 
zmienia kolor (staje sie damkc1 przeeiwnika). lnny jest tez eel gry - graeze dc1zc1 do pozbyeia sie swoieh pionk6w, 
podstawiajc1e je umiejetnie przeeiwnikowi do zbieia. 
Wygrywa ten z graezy, kt6ry pierwszy straei wszystkie pionki. 

1.4. Wfl�CflBY OKOSNE 
Plansze kladzie sie na ukos w taki spos6b, zeby graeze mieli przed sobc1 jasne pole narozne. Kazdy z grajc1eyeh 
ustawia pionki w swoim rogu planszy na trzech, lezc1eyeh na przekqtnyeh, rzedaeh eiemnyeh p61 (pierwszy rZqd - 2 
pionki, drugi -4, trzeei - 6). Rzc1d srodkowy - wielka przekc1tna - pozostaje pusty. 
Zasady gry i jej eel Sci takie jak w wareabaeh tradyeyjnyeh. 

1.5. WILK I OWCE 
Graeze losujc1, kt6ry z nieh bedzie gral ezarnym pionkiem (wilkiem}, a kt6ry ezterema bialymi pionkami (oweami). 
W tej grze pionki nie zbijajc1 sie. Rozpoezyna wilk. Owee ustawia sie na ezarnyeh polaeh pierwszego rzedu planszy, 
natomiast wilka na dowolnym eiemnym polu ostatniego rzedu. Celem owiee jest otoezenie wilka i pozbawienie go 
mozliwosei wykonania jakiegokolwiek ruehu, a celem wilka- dotarcie do ostatniego rzedu po stronie owiee. Owee 
poruszajc1 sie na ukos o jedno pole do przodu (w jednej kolejee - jedna owea). Wilkowi wolno poruszac sie na ukos 
o jedno pole, zar6wno do przodu, jak i do tylu.
Kio pierwszy osic1gnie sw6j eel - wygrywa.

1.6. CELNlcY I PIUEMYTNlcY 
Pionki przesuwa sie ukosnie o jedno pole do przodu lub do tylu. Moina przeskakiwac przez dowolnc1 liezbe 
pionk6w. Pionki nie zbijajc1 sie, a zadaniem graezy jest jak najszybsze przeprowadzenie swoich pionk6w na drugi 
brzeg planszy i zajecie trzeeh rzed6w nalezc1cyeh do przeeiwnika. 
Zwyeiezec1 jest ten z grajc1eyeh, kt6ry pierwszy wykona zadanie lub zablokuje przeeiwnika. 

Liczba g raczy: 2 -4. 
Rekwizyty: plansza, kostka do gry, po 4 pionki dla kazdego graeza. 
Kazdy graez wybiera 4 pionki jednego koloru, kt6re ustawia w rogu planszy na 4 polaeh wyjsciowyeh w kolorze 
wybranyeh pionk6w. Celem gry jest jak najszybsze przemieszezenie swoieh pionk6w do "domku". 
Domek stanowic14 pola koloru pionk6w usytuowane wewnc1trz trasy. 
Rozpoezynajc1eego wyznaeza sie przez losowanie. Pozostali zawodniey rozpoezynajc1 gre w kolejnosei zgodnej 
z ruehem wskaz6wek zegara. Aby wprowadzic pionek do gry, ezyli ustawic go na polu startowym w kolorze swoieh 
pionk6w, nalezy wyrzueic 6 oezek. Graeze kolejno rzueajc1 kostkc1 i przesuwajc1 pionki zgodnie z kierunkiem strzalki 
przy polu startowym o tyle p61, ile wynosi liezba wyrzueonyeh oezek. Graez, kt6ry wprowadzH juz sw6j pionek 
do gry i ponownie wyrzueil 6 oezek, deeyduje, ezy przesuwa pionek o 6 p61, ezy startuje kolejnym pionkiem. 



11.7. WflltlflNT PODSTflWOWY 
Na jednym polu maze stat tylko jeden pionek. Pionki mozna przeskakiwac lub zbijac. Pionek zostaje zbity, gdy 
na zajetym przez niego polu (dotyczy to takze kazdego pola startowego) stanie pionek przeciwnika. Zbity pionek 
wraca na swoje pole startowe. 
Pionki mog<1 wchodzic tylko do swojego domku. Aby wprowadzic pionek do domku, gracz musi wyrzucic dokladnie 
tak<1 liczbe oczek, jaka jest potrzebna do zajecia k16regos z wolnych miejsc w domku. Miejsca le nie mus2q bye 
zajmowane po kolei. Jezeli gracz wyrzuci liczbe oczek niewlasciw<1 do zajecia pola w domku, a na planszy nie 
posiada pionka, kt6ry m6glby przesun<1e o te ilosc p61, rezygnuje z ruchu. Pionki stoj<1ce juz w domku gracz maze 
przesun<1c do przodu, jezeli wyrzuci odpowiedni<1 ilosc oczek. Jezeli gracz okr<1zy plansze i przeoczy wejscie do 
domku, musi okr<1iyc plansze ponownie. 
Wygrywa ten, kto pierwszy wprowadzi wszystkie swoje pionki do domku. 

# 

11.8. CttlNczYK Z BLOKflDA 
Na tym samym polu planszy mog<1 stae 2 pionki jednego koloru. Pojedynczo ustawione pionki mozna przeskakiwae 
lub zbijae jak w wariancie podstawowym. Dwa pionki jednego koloru, ustawione na tym samym polu, mog<1 bye 
przesuwane razem. Tworz<1 w ten spos6b blokade dla pionk6w przeciwnika, k16re nie mogq jej przeskoczyc bez 
wzgledu na to, czy poruszajq sie pojedynczo, czy lei jako para (blokada). Blokade maze zbic tylko para pionk6w 
(blokada) innego koloru, stajqc na polu przez niq zajetym. Oba pionki, k16re tworzyly zbit<1 blokade, wracaj<1 na pola 
wyjsciowe. Jezeli gracz z powodu blokady przeciwnika nie maze przesunqc zadnego ze swoich pionk6w, rezygnuje 
z ruchu. Gdy blokada (wlasna lub przeciwnika) ustawiona jest na polu startowym jednego z graczy, nowy pionek 
nie maze bye wprowadzony do gry. Gracz przesuwa wtedy kt6rys ze swoich pionk6w znajdujqcych sie juz na 
planszy o 6 p61, a jezeli nie ma takiej mozliwosci, rezygnuje z ruchu. Wszystkie zasady wprowadzania pionk6w do 
domku Sq identyczne z wariantem podstawowym. Oznacza to, ze mimo mozliwosci poruszania sie po planszy parq 
pionk6w, do domku wchodzi sie pojedynczo. 

# 

11.9. MfiitfiTONczYK 
W rozgrywce udzial bierze jedynie dw6ch graczy, kt6rych pola rozmieszczone Sq po przeciwleg/ej przekqtnej. Kazdy 
z graczy tym razem ma nie po 4, a po 5 pionk6w, przy czym jeden z nich r6zni sie kolorem od pozostalych czterech 
i nazywa sie maratonczykiem. W odr6znieniu od pozostalych pionk6w, maratonczyk porusza sie w przeciwnym 
kierunku, a jego zadaniem jest zbijanie pionk6w przeciwnika. Gracz sam wybiera, czy w swojej kolejce poruszyc sie 
standardowym pionkiem, czy maratonczykiem. Musi on jednak najpierw koniecznie wyprowadzic wszystkie swoje 
pionki z p61 wyjsciowych. Pionki przeciwnika mozna zbijac jedynie maratonczykiem. Zbite pionki nie biorq udzialu 
w dalszej grze. Zadaniem gracza jest zbic wszystkie pionki przeciwnika. W6wczas wraca on maratonczykiem na 
pole wyjsciowe i kontynuuje gre juz jako standardowy pionek. Wygrywa gracz, kt6ry jako pierwszy wprowadzi 
swojego maratonczyka do domku. 

11.10. POLOWfiNIE 
W rozgrywce udzial bierze jedynie dw6ch graczy, kt6rych pola rozmieszczone Sq po przeciwleg/ej przekqlnej. 
Na polach wyjsciowych kazdego z graczy znajduje sie 8 pionk6w: 4 tygrysy i 4 mysliwych. W trakcie gry mysliwi 
starajq sie zbijac tygrysy rywala. Jesli sie to im uda, tygrys wraca do bazy, zas mysliwy uzyskuje dodatkowy ruch. 
Zwycieza gracz, kt6ry jako pierwszy zbije 10 tygrys6w. 
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Liczba graczy: 2.
Rekwizyty: plansza, 10 pionk6w czarnych i 10 bia!ych. 

111.11. MtYNEK TitflDYcYJNY 
Gracze otrzymujc1 po 9 pionk6w (bialych lub czarnych), kt6re ukladajc1 na zmiane na planszy, na punktach przeciec 
lub zalaman linii. Rozpoczynajc1cego ukladanie pion6w, a zarazem gre, wyznacza sie przez losowanie. Celem 
graczy jest zbicie 7 pionk6w przeciwnika lub zablokowanie go. 
W kolejnych ruchach gracze na zmiane przesuwajc1 po jednym pionku na sc1siednie, po!c1czone liniq, wolne pole. 
Gracz, kt6remu w trakcie rozgrywki pozostanq na planszy 3 pionki, moze przeskakiwac nimi na dowolne puste 
pole. Gracz uzyskuje prawo do zbicia obcego pionka po zbudowaniu mlynka, tj. ustawieniu trzech swoich pionk6w 
w jednej linii poziomo lub pionowo. Ten, klo ulozyl m!ynek (podczas wstepnego rozstawiania pionk6w lub w 
trakcie gry) usuwa z planszy dowolny z pionk6w przeciwnika. Jezeli w jednym ruchu uda sie graczowi zbudowac 
dwa m!ynki - zbija on dwa pionki. 
Wygrywa gracz, kt6ry zbije przeciwnikowi 7 pionk6w (pozostale dwa nie utwor2q m!ynka) lub uniemozliwi mu 
wykonanie jakiegokolwiek ruchu. 
Nastepne dwie gry "Mlynka" r6zniq sie od wariantu tradycyjnego sposobem poruszania sie pionk6w (z wyjqtkiem 
zasady dotyczqcej poruszania sie ostatnich trzech pionk6w graczy). 

111.12. MlYNEK - KONIKI 
Pionki przemieszczajq sie na wolne pola ruchem konika szachowego, tzn. dwa pola do przodu i jedno w bok 
lub jedno pole w prz6d i dwa w bok. Pionkom wolno przeskakiwac nad innymi pionkami - wlasnymi i obcymi. 
Pozostale zasady - jak w mlynku tradycyjnym. 

111.13. MtYNEK - WIENE 
Pionki poruszajc1 sie tak, jak wieze w szachach - po prostej, o dowolnc1 I iczbe wolnych pol (przez pola zajete 
nie wolno przeskakiwac, ani na nich stawac). Pionki stojqce na polach naroznych majc1 dodatkowo mozliwosc 
poruszania sie na ukos (mimo braku linii +c1c2qcej punkty). Pozostale zasady- jak w m!ynku tradycyjnym. 

111.14. WfllUflNT LflSKEl{fl 
W wariancie tym, opracowanym przez Emanuela Laskera (szachowego mistrza swiata w latach 1894-1921), kazdy 
z graczy dysponuje 10 pionkami. 
Wersje te od wersji tradycyjnej r6zni spos6b rozgrywania etapu poc2qtkowego - rozk!adania pionk6w na planszy. 
Gracze mogq w swojej kolejce wprowadzic do gry nastepny pionek albo wykonac ruch kt6ryms z pionk6w 
wczesniej umieszczonych na planszy. Gdy wszystkie pionki zostanc1 wprowadzone do gry, gra przebiega wed!ug 
regu! obowiqzujqcych w wariancie tradycyjnym. 
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Liczba g raczy: 2. 
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Rekwizyty: plansza, 2 kostki do gry, po 15 pionk6w dla kai:dego gracza. 
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IV.15. BfiCKCifiMMON
*-W przypadku rozgrywki przy ui:yciu jednej kosci, rzuca sie niq dwukrotnie.
Gra rozgrywana jest na planszy skladajqcej sie z 24 podlui:nych p61 okreslanych jako linie i przedstawianych
w postaci podlui:nych tr6jkql6w. Poczqlkowe ustawienie pion6w na planszy przedstawiono na obrazku.
Linie o numerach 1-6 nazywane Sq w grze domem bialych, linie 19-24 - domem czarnych, a pas na prawo
za domem to tzw. podw6rze. Celem gry jest doprowadzenie wszystkich swoich pion6w do domu, a nastepnie
wyprowadzenie ich na dw6r. Gracz, kt6ry dokona tego jako pierwszy, wygrywa.
Piony na planszy mozna przesuwae tylko w scisle okreslonych kierunkach. Biale piony mozna przesuwae zgodnie
z kierunkiem ruchu wskaz6wek zegara (tzn. w kierunku 24-13-12-1), a czarne - w kierunku przeciwnym (1-12-
13-24). Liczbe linii, o jakie mozna przesuwae piony, wyznacza sie rzucajqc dwie kostki {lub jednq dwukrotnie).
Przesuniecia wykonuje sie jedno po drugim, najpierw o liczbe oczek z jednej kostki, nastepnie o liczbe z drugiej.
Jesli zdarzy sie tak, ze na obydwu kostkach wyrzucona zostanie jednakowa liczba oczek, gracz wykonuje w6wczas
cztery przesuniecia zamiast dw6ch. Kai:de z dw6ch, bqdz czterech przesuniec mozna wykonac dowolnie wybranym
pionem (moze to bye pion wlasnie przesuniety, moze lei: bye inny). Przesuwany pion moze bez zadnych ograniczen
przeskakiwae linie zajete przez inne piony. Przesuniecie moze zakonczye sie jednak tylko na linii, na kt6rej albo
nie ma zadnych pion6w, albo Sq piony !ego samego koloru {dowolna liczba), albo jest dokladnie jeden pion
przeciwnika (zostaje on wtedy zbity). Pion nie moi:e bye przesuniety na linie, na kt6rej znajdujq sie dwa lub wiecej
piony przeciwnika. O ile to mozliwe, gracz musi wykonae przesuniecia o liczbe oczek z kazdej kostki. Jesli moze
wykonac przesuniecie o liczbe oczek tylko z jeden kostki, wykonuje to jedno przesuniecie. Jesli moze wykonac
tylko jedno przesuniecie, ale o liczbe oczek z dowolnej z kostek, wykonuje przesuniecie o wieks2q liczbe oczek.
Jesli nie moze wykonac zadnego przesuniecia, traci kolejke.
Jesli pion gracza przesuniety zostaje na linie, na kt6rej znajduje sie dokladnie jeden pion przeciwnika, pion ten
zostaje zbity i usuniety z planszy. Gracz, kt6ry posiada zbite swoje piony, ma obowiqZekwprowadzenia ich wszystkich
z powrotem do gry zanim bedzie m6gl normalnie kontynuowae gre. Pion wprowadza sie do gry umieszczajqc go
w domu przeciwnika, na linii odleglej od podw6rza o liczbe wyrzuconych oczek, na kt6rej {podobnie jak przy
przesuwaniu) albo nie ma zadnych pion6w, albo Sq piony tego samego koloru, albo jest dokladnie jeden pion
przeciwnika {zostaje on wtedy zbity). Jesli wyprowadzenie nie jest mozliwe, poniewaz odpowiednie linie Sq zajete,
gracz traci kolejke.
Kiedy gracz doprowadzi wszystkie piony do swojego domu, moi:e rozpoc2qe wyprowadzanie ich na dw6r.
Wyprowadzae na dw6r mozna piony znajdujqce sie na liniach oddalonych od dworu o liczbe oczek wyrzuconych
na kostkach. Jesli na odpowiedniej linii gracz nie ma zadnych swoich pion6w, musi wykonae przesuniecie
pionem znajdujqcym sie na dalszej linii (dowolnej). Jesli na dalszych liniach nie ma jui: zadnych pion6w, moze



wyprowadzic na dw6r pion z ostatniej linii, na kt6rej posiada jakies piony. 

IV.16. fiCEY-DEUCEY
Acey-deucey jest wariacjc1 gry backgammon, w kt6rej gracze rozpoczynajc1 gre bez pion6w na planszy i musZq 
je tam najpierw wprowadzic. Kaidy z graczy otrzymuje po 15 pion6w i wprowadza je w domu rywala. Celem 
gry jest doprowadzenie swoich pion6w do wlasnego domu, a nastepnie wyprowadzenie ich z planszy. W tej 
wersji gry szczeg61nie cenne jest wyrzucenie dublet6w. W6wczas gracz wykonuje po dwa ruchy dla wartosci 
wyrzuconej na kaidej z kosci. Nastepnie otrzymuje dodatkowy ruch, kt6rego wartosc jest r6znicc1 wyrzuconej 
liczby oczek na jednej kosci i cyfry 7. Np. jesli gracz wyrzuci dublet zlozony z 2, w6wczas rusza sie najpierw 
cztery razy po 2, a nastepnie cztery razy po 5 (2+5=7) i na koniec porusza sie jeszcze raz w standardowy spos6b. 
Jesli jednak k16regokolwiek z kolejnych ruch6w gracz nie jest w stanie wykonac (np. zablokowane pola), w6wczas 
traci wszystkie kolejne ruchy wynikajc1ce z dubletu. 
Acey-deucey to wyrzucona kombinacja 1 i 2. Pozwala ona na wykonanie w pierwszej kolejnosci ruchu zgodnie 
z wyrzuconymi wartosciami, a nastepnie wybranie sobie DOWOLNEGO dubletu i wykonanie calej serii ruch6w 
z niego wynikajc1cej. 

IV.17. BfiCK<ifiMMON ttOLENDEitSKI
Kazdy z graczy rozpoczyna rozgrywke z 15 pionkami umieszczonymi poza planszc1, kt6re musi najpierw wprowadzic 
do domu przeciwnika. Poza tym wariant ten, od wariantu klasycznego r6zni sie tym, ze gracz, kt6ry wprowadzil 
wszystkie swoje pionki na plansze ma prawo do dodatkowego rzutu oraz gracze nie mogc1 zbijac pionk6w rywala, 
dop6ki chocby jeden ich pionek nie znajdzie sie we wlasnym domu. 

IV.18. WYSCl<i
Obaj gracze rozpoczynajc1 rozgrywke z 15 pionkami umieszczonymi poza planszc1, jednak w tym samym miejscu -
przed g6rnym domkiem. lch zadaniem jest jak najszybsze pokonanie planszy w tym samym kierunku (przeciwnym 
do ruchu zegara). Dubiety w tej wersji gry Sc\ szczeg61nie cenne i dajc1 identyczne mozliwosci, jak w wariancie 
acey-deucey. Wygrywa gracz, k16ry jako pierwszy opusci plansze. 

IV.19. MIZERKA
Zasady identyczne jak w klasycznej wersji gry, jednak celem graczy jest jak najdluzej pozostawic swe pionki na 
planszy. Gracz, k16ry jako pierwszy opusci plansze wszystkimi swoimi pionkami przegrywa. 

V. SZfiCHY
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Liczba graczy: 2. 
Rekwizyty: plansza, 16 bierek bialych i 16 czarnych. 

V.20. SZfiCttY KLfiSYCZNE
Kazdy z graczy dysponuje zestawami bierek w odmiennych kolorach. W sklad kazdego z nich wchodzi osiem figur: 
kr61, hetman (r6wniez nazywany damc1 lub kr6lowc1), dwa gonce (z niemieckiego nazywane czasami lauframi), dwa 



skoczki (zwane lei: popularnie konmi), dwie wiei:e oraz osiem pionow. 
Bierki poruszajq sie po planszy w nastepujqcy sposob: 
Krol - porusza sie o jedno pole w dowolnym kierunku (pionowo, poziomo lub na ukos), nie moi:e jednak wejsc na 
pole atakowane przez bierke przeciwnika. Jak wszystkie inne bierki, krol bije bierke przeciwnika wchod2qc na pole 
przez niq zajmowane (z zastrzei:eniem, i:e to pole nie moi:e bye atakowane przez innq bierke przeciwnika). Jesli krol 
jest atakowany przez bierke (bierki) przeciwnika, mowi sie, i:e jest w szachu lub jest szachowany. W takiej sytuacji 
gracz ma obowiqzek bronic kr61a przez przesuniecie go na inne pole, zbicie atakujqcej bierki przeciwnika lub 
przesloniecie ataku wlasnq bierkq. Gdy krol jest atakowany przez przeciwnika i nie ma moi:liwosci obrony, mowi 
sie i:e powstal mat (krol zostal zamatowany), a gra konczy sie przegranq. 
Helman (Krolowa)- moi:e poruszac sie w dowolnym kierunku (poziomo, pionowo oraz na ukos) o dowolnq liczbe 
wolnych pol, jest wiec jakby jednoczesnie i goncem i wiei:q. Helman bije bierke przeciwnika, zajmujqc jej pole. 
Wiei:a - porusza sie po liniach pionowych i poziomych, w dowolnym kierunku, o dowolnq liczbe niezajetych pol. 
Wiei:a bije bierke przeciwnika, zajmujqc jej pole. 
Skoczek (Kon)- porusza sie on ,,po literze L", w sumie o 3 pola (np. 1 pole do przodu i nastepnie dwa w bok, lub 
dwa w przod i jedno w bok). W przeciwienstwie do innych figur szachowych moi:e przeskakiwac przez inne bierki, 
stojqce mu na drodze. Poza tym jest jedynq figurq, ktora moi:e rozpoc2qc partie (innq bierkq o tej moi:liwosci jest 
pion). 
Goniec {Laufer) - porusza sie wylqcznie na ukos, w dowolnym kierunku, o dowolnq liczbe niezajetych pol. Gonce 
nie mogq przeskakiwac nad innymi bierkami. Goniec bije bierke przeciwnika, zajmujqc jej pole. 
Pion - w przeciwienstwie do innych bierek nie moi:e sie cofac. Nie moi:e taki:e przeskoczyc innej bierki. Porusza 
sie o jedno pole do przodu, jednak kai:dy pion z pozycji wyjsciowej moie wykonac ruch zar6wno o jedno jak 
i o dwa pola do przodu. Pola, na kt6re pion moie wykonac ruch, lub ktore moi:e w ruchu minclC, mus2q bye wolne. 
Pion bije na ukos, jedno pole do przodu po lewej lub prawej jego stronie. Pion, kt6ry przemaszerowal przez ca/q 
szachownice i osiclQncll ostatnicl linie musi bye w tym samym ruchu zastqpiony hetmanem, wiei:cl, goncem lub 
skoczkiem tego samego koloru. 

Rozpoczynajqcego gre (grajqcego bialymi) wyznacza sie przez losowanie. Plansze ustawia sie tak, ieby grajqcy 
mieli w prawym dolnym rogu jasne pole. Gracze wykonujq po jednym ruchu na zmiane. Celem gry jest zamatowanie 
kr61a przeciwnika, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy to atakowany kr61 nie ma moiliwosci obrony. 
Rozgrywka moi:e takze zakonczyc sie remisem. Jest to moiliwe w sytuacji, gdy zadna ze stron nie ma moiliwosci 
skutecznego zaatakowania kr61a przeciwnika oraz kiedy powstanie tzw. PAT, czyli sytuacja w szachach, w kt6rej 
jeden z graczy nie moi:e wykonac zadnego posuniecia zgodnego z przepisami, ale jego kr61 nie jest szachowany, 
tzn. nie jest atakowany przez iadncl bierke przeciwnika. 

V.Zl. flNTYSZflCttY
Zasady gry identyczne, jak w wariancie klasycznym. G/6wna r6i:nica polega jednak na tym, i:e zwyciei:a ten gracz, 
kt6ry jako pierwszy utraci wszystkie swoje bierki. Dodatkowo bicie jest obowiclzkowe. Moi:na takze bic kr61a 
rywala, co nie powoduje zakonczenia gry. 

V.ZZ. DWfi �OCttY
Od wariantu klasycznego r6i:ni sie tym, i:e gracze wykonujq nie po jednym, a po dwa ruchy. Natomiast, jesli 
w pierwszym posunieciu gracz szachuje przeciwnika, to w6wczas nie wykonuje jui: drugiego ruchu. Jesli w trakcie 
gry wyniknie sytuacja, i:e jeden z graczy nie jest w stanie wykonac dw6ch posuniec to partie uznaje sie za remisowq. 

V.23. BICIE OBOWlfJZKOWE
Ta wersja szachow od klasycznych r6i:ni sie tym, ze bicie jest obowiqikowe. To znaczy, jesli gracz ma moi:liwosc 
zbicia figury przeciwnika, to musi to zrobic. Sytuacja ta takze dotyczy krola, ktorego zbicie konczy rozgrywke. 



Og61ne zasady gry w kosci Sq proste. Rzucamy kostkami i alba liczymy punkty, alba zbieramy okreslone uklady 
oczek. Odstepstwa od nich znajdziecie przy opisach poszczeg61nych gier. llose graczy jest w zasadzie dowolna, 
gdy ma ona znaczenie, wymieniamy jq we wstepie do danej gry. Jesli chodzi o ilosc kosci, to jesli nie ma dokladnej 
ich liczby, oznacza, i:e moi:ecie grac ca/q sz6slkq. W kosci gramy kolejno, graczowi w jego kolejce przysluguje 
okreslona ilosc rzut6w. Kiedy kai:dy z uczestnik6w zrealizuje swojq kolejke, mija jedna runda rozgrywki. Przed 
przystqpieniem do gry powinniscie ustalie ilose kolejek, wysokosc stawek i wszelkie zmiany przepis6w. Mus2q 
bye one zrozumiale dla wszystkich uczestnik6w. W sytuacjach nieprzewidzianych, nalei:y przyjqe rozwiqzanie 
pozwalajqce na wyr6wnanie szans wszystkich graczy. Do gry w kosci potrzebne Sq: 
. odpowiednia ilose kostek, 
. arkusz do zapisywania wynik6w, 
. kubek, 
· i:etony.
Kostki dzielq sie na klasyczne i pokerowe. Na sciankach kostek klasycznych zaznaczone Sq oczka w ilosci od 1 do
6 i tak rozmieszczone, i:e suma oczek na dw6ch przeciwleglych sciankach r6wna sie 7. Scianki kostek pokerowych
majq rysunki kart. Na przeciwleglych: 9 + as, 10 + kr61, walet + dama. Relacja miedzy obu typami kostek jest
nastepujqca: 1 oczko = 9 w kartach, 2 oczka = 10 w kartach, 3 oczka = walet, 4 oczka = dama, 5 oczek = kr61, 6
oczek = as.
Aby ustal ic kolejnosc wykonywania rzut6w oraz miejsce przy stole musicie wykonac rzuty wstepne. Kaidy z graczy
wykonuje rzut jedn<J kostkq (przy wiekszej ilosci graczy - dwoma). Ten, kto wyrzucil najwiecej oczek, rozpoczyna
gre i pierwszy wybiera miejsce przy stole. Pozostali gracze zasiadajq po jego lewej rece w kolejnosci zgodnej
z liczb<J wyrzuconych oczek. llekroe w tekscie bedzie mowa o nastepnym graczu, to zawsze chodzie bedzie o !ego
z lewej strony. W grach wymagajqcych udzialu bankiera, zostaje nim pierwszy gracz. Zasady przekazywania funkcji
bankiera podajq opisy poszczeg61nych gier.
Gre moi:na zakonczyc w jeden z ponii:szych sposob6w:
. po uplywie ustalonego czasu;
. po rozegraniu ustalonej ilosci kolejek;
. po uzyskaniu przez pierwszego z graczy ustalonej ilosci punkt6w;
. po wyczerpaniu przez uczestnik6w wlasnych zapas6w i:eton6w.

Gre w kosci moi:na rozliczae punktami lub i:etonami. Wygodniejsze Sq i:etony, gdyi: ich ui:ycie nie wymaga 
prowadzenia zapis6w w arkuszu wynik6w. Przy rozliczaniu punktowym wyjasnienia wymaga hazardowy system 
,,kai:dy z kai:dym". 
Przyklad: Gracze uzyskali nastepujqce ilosci punkt6w: A = 89, B = 137, C = 111. Oto ich koncowe rezultaty. 
A przegral do B: 89-137 = - 48, a do C: 89-111= - 22. W sumie przegral (-48)+(-22) = - 70. B wygral od A: 
137-89 = 48, a od C: 137-111 = 26. W sumie wygral 48+26 = 74. C wygral od A: 111-89=22, a przegral do B:
111-137 = -26. W sumie przegral 22-26 �4 pkt. Sprawdzeniem poprawnosci rozliczenia typu ,,kai:dy z kaidym"
jest zsumowanie rezultat6w koncowych wszystkich graczy. Wynikiem powinno bye zero (- 70 + 74-4 = 0).



Zasady POIZlld kowe: 
1. Gdy gracz rzuci poza kolejnosciq, jego rezultat zostaje anulowany, a kostki wracajq do !ego, na kt6rego
przypadala kolejka.
2. Jesli jedna lub kilka kostek podczas rzutu opusci pole gry, gracz wykonuje dodatkowy rzut tylko tymi kostkami.
3. Jezeli dokonano blednego zapisu do arkusza wynik6w i zostanie to zauwazone, zanim wlasciciel zapisu wykonal
kolejny rzut, wynik powinien zostac skorygowany. Jednak gdy gracz wykonal juz nastepny rzut, zapisu sie nie
zmienia.
4. W wypadku remisu przeprowadza sie dogrywke, biorq w niej udzial tylko zainteresowani gracze i polega na
jednym rzucie wszystkimi kostkami. Wygrywa ten, klo wyrzucil najwiecej oczek. Dogrywke trzeba powtarzac az
do skutku.

Vl.24. KONmOlfl Jfl-KOSCI 
llost graczy: dowolna. 
lloM kosci: 1. 
Gel gry: uzyskac najwieksz<1 sume oczek. 
Rozpoczyna calq serie gier o najprostszych zasadach. W swojej kolejce gracze rzucajq trzy razy koslkq i pod I iczajq 
wyrzucone punkly. 0 zwyciestwie przes<1dza najwieksza suma oczek. Gdy kilku graczy bedzie mialo jednakowo 
najwyzszq sume oczek, organizujemy dogrywke. Nagrodq mogq bye zetony / cukierki zlozone w puli przed 
rozpoczeciem rozgrywki. Gre te mozemy urozmaicic wieloma wariantami np. wprowadzajqc premie za wielokrotne 
wyrzucenie tej samej wartosci. 

Vl.25. JEDYNKI 
Kazdy z graczy ma do dyspozycji 1 kostke i 10 rzut6w. Pod uwage bierze sie jedynie wyrzucone jedynki. 
Kio wyrzuci ich najwiecej, wygrywa. 

Vl.26. KTO PIEitWSzY 
Gracze kolejno rzucaj& jednq kosciq. Ten z nich, kt6ry jako pierwszy wyrzuci sume oczek r6wnq 21 lub wiecej -
wygrywa. 

Vl.27. SWINl(fi 
Gramy jednq kostkq i kazdy z graczy sumuje oczka uzyskane z trzech rzut6w. Zapisujemy je na swoje konto tylko 
wtedy, jesli nie wyrzucilismy jedynki. Powoduje ona strate wszystkich oczek z danej kolejki. Swoje rzuty mozemy 
zakonczyc w dowolnym momencie i uzyskane oczka zapisac. Gra toczy sie do chwili uzyskania przez kt6regos 
z graczy przynajmniej 100 punkt6w. Jezeli kilku graczy przekroczy te granice w tej samej kolejce, zwyciezc<1 zostaje 
posiadacz wyzszego zapisu, a gdy le Sq r6wne, wszyscy wygrywajq. 

Vl.28. OCZKO KlfiSYCZNE 
llost graczy: dowolna. 
llost kostek: 1. 
Gel gry: zdobyc 21 punkt6w. 
Kazdy z graczy w swojej kolejce rzuca kostkcl tak dlugo, az suma kolejnych wskazan kostki bedzie r6wna 21 
lub jak najblizsza tej wartosci. Przekroczenie jej powoduje wykluczenie gracza z danej kolejki. Po kazdej rundzie 
por6wnuje sie rezultaty uczestnik6w gry. Pozwalajq one na zdobycie punkt6w wg ponizszych regul. Za uzbieranie 
dokladnie 21 oczek gracz otrzymuje 3 punkty. Jezeli nikt nie uzyskal 21 oczek, gracze z jednakowq sumq najblizszq 
21 oczkom otrzymuj& po jednym punkcie. 
W gruncie rzeczy, wszystkie nastepne gry oparte na tej samej zasadzie, to warianty ,,Oczka klasycznego". 



Vl.29. SYZYF 
llo§l: graczy: 2. 
llo§l: kostek: 1. 
Gracz rozpoczynajc1cy wykonuje rzut kostkc1. Dalsza gra toczy sie tylko poprzez przewracanie kostki o 90 stopni 
na dowolnc1 jej scianke. Gracz dokonujc1c jednego obrotu, dodaje oczka z g6rnej scianki do poprzedniej sumy 
i glosno wymienia jej nowc1 wartosc. Przegranym w grze zostaje ten, kto wykonawszy obr6t nie maze uniknc1c sumy 
30 oczek lub jej przekroczenia. 

VII. GRY W KARTY
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Dia tych, kt6rzy po raz pierwszy wchodzc1 w zaczarowany swiat kart, wyjasniamy na wstepie kilka podstawowych 
pojec. 
Kolory kart - to dwa czerwone (kiery czyli po polsku - czerwien i karo - inaczej wino) oraz dwa czarne (trefle -
swojskie zoledzie i piki - po polsku dzwonki). Ta kolejnosc odzwierciedla takze starszenstwo kolor6w. 
Rozdajc1cy (ustalany w dowolny spos6b) - to gracz, kt6ry tasuje karty, daje je do przelozenia i rozdziela pomiedzy 
graczy. 
Nareczny (rozdajc1cego lub innego gracza) znajduje sie po jego lewej rece i on oraz nastepni rozdajc1cy pelnic1 swoje 
funkcje w kolejnosci zgodnej z kierunkiem gry, czyli ruchem wskaz6wek zegara. 
Rozgrywajc1cy wychodzi z kartc1 wyjsciowc1 do pierwszej lewy (potocznie - bitki, wzic1tki). 
Lewa (wzic1tka, bitka) - to zbi6r kart jednej kolejki powstajc1cy przez dokladanie po jednej karcie przez kazdego 
uczestnika gry. Do lewy sie wychodzi, lewe sie zgrywa, zdobywa, podlicza sie ilosc zdobytych lew lub ilosc 
punkt6w w kartach zdobytych lew. 
Ze stosem zrzutek mamy do czynienia w grach polegajc1cych na pozbywaniu sie kart z reki. Stanowic1 go 
pozostawione na stole karty, wyrzucane przez graczy we wszystkich kolejkach. Karty pozostale po podziale mogc1 
brae udzial w grze jako talon zapasowy, z kt6rego gracze dobierajc1 karty po zgraniu lewy az do jego wyczerpania. 
Karty dorzuca sie, dodaje, doklada, zagrywa do koloru wyjscia (kolor pierwszej karty w danej kolejce) alba do 
koloru atutowego, czyli uznanego za preferencyjny w danej rozgrywce lub calej grze. 
Dokladajc1c karty mozna przebijac, a wiec zagrywac starszc1 kartc1 ad juz zagranych. 0 starszenstwie przesc1dza kolor 
i nominal. W wielu grach obowiqZuje wychodzenie w kolorze wyjscia lub przebijanie, a gdy zabraknie odpowiedniej 
karty, dokladanie lub przebijanie posiadanc1 kartc1 w kolorze atutowym. 
Czasem gra polega na wykladaniu kart w tzw. sekwensie, kt6ry podawany jest we wstepie do gry (przynajmniej trzy 
karty jednego koloru w okreslonej kolejnosci) lub kompletu kart (najmniej trzy karty o takim samym nominale). 
W niekt6rych grach uczestnicy meldujq i licytujc1. Meldunek to zg!oszenie takiego ukladu kart, zwykle pary, kt6rego 
posiadanie przynosi dodatkowe premie. Licytujc1c gracze oglaszajc1 przed rozpoczeciem rozgrywki ilosc lew lub 
punkt6w, kt6re zobowiqZujc1 sie zdobyc. 
Bywajc1 rozgrywki lub cale gry tzw. odwr6cone, w kt6rych celem jest oddawanie kart przeciwnikowi i nie branie 
wzic1tek. T radycyjnie nazywa sie je z francuska misere, czyl i nedza. 

Vll.30. WOJNA 
llo§l: kart: 52. 
llo§l: graczy: dw6ch. 
Starsze�stwo kart: A-10-K-D-W-9 ... 3-2. 
Gracze otrzymujc1 polowe talii kart i nie zaglc1dajc1c do nich, trzymajc1 w zakrytym stosie przed sobc1. W kazdej 
kolejce rywale r6wnoczesnie odkrywajc1 wierzchnie karty swych stos6w. Ten z nich, kt6ry odkryl starsZq (liczy 
sie tylko nominal), zbiera obie i wsuwa koszulkami do gory na sp6d swego stosu. Gdy trafic1 na siebie dwie karty 



tego samego nominalu, rozpoczyna sie tytulowa wojna. Aby icl rozstrzygnc1c, gracze kladc1 na swojej karcie jednc1 
zakrytc1 i jednc1 odkrytc1 Wszystkie zabiera gracz ze starszc1 na wierzchu. Jesli do/ozone odkryte karty sc1 takie same, 
kontynuuje sie dokladanie do chwili rozstrzygniecia. 
Zwyciezcc1 zostaje gracz, kt6ry przejc1! wszystkie karty. 

Vll.31. WOJNA TIUECtt CESARZY 
Wariant "Wojny" dla trzech graczy Kazdy otrzymuje po 17 kart, ostatnia zostaje odlozona i nie bierze udzialu w grze. 
Gdy dojdzie do wojny dw6ch graczy, trzeci - musi sie do niej wlc1czyc na takich samych zasadach, jakie dotyczc1 obu 
jego przeciwnik6w Pierwszy pozbawiony kart gracz wypada z gry, a dwaj pozostali kontynuujc1 pojedynki do chwili, 
az jeden z nich stanie sie wlascicielem wszystkich kart. 

Vll.32. KOIUOAZJA 
llo§t kart: 24 (ad as6w do dziewic1tek). 
llo§t graczy: trzech lub czterech. 
Starszefistwo kart: nie obowic1zuje. 
Wszystkie karty zostajc1 rozdzielone r6wno pomiedzy uczestnik6w gry Kazdy trzyma swoje w zakrytych stosach 
przed sobc1, nie zaglc1dajc1c do nich. Rozgrywka polega na odwracaniu przez kolejnych graczy jednej wierzchniej 
karty ze swojego stosu. W zaleznosci ad nominalu odkrytej karty gracze powinni odpowiednio zareagowac. 
I tak: 
. asa naleiy przykryt rekq; 
- kr61a - przywitoc: "Bonjour monsieur" (wym. boni:ur mesje);
- dame - przywitoc: "Bonjour madame· (wym. boni:ur madam);
- waletowi - zasalutowat dwoma palcami prawej reki;
- dziesi<1tka- naleiy krzyknq(: g/o§no ... "kurtuazja!";
- dziewi<1tka - naleiy nie wykonywaf iadny'(:h ruch6w/okrzyk6w;
Gracz, kt6ry ostatni wykona wymaganc1 przy danej karcie czynnosc, bqdz wykona czynnosc nieprawidlowc1 musi
wzic1c wszystkie odkryte karty znajdujc1ce sie na stole. Zdjete ze stolu karty trafiajc1 na sp6d jego stosu.
Jednoczesne wykonanie zadai'i przez kilku graczy oznacza, i:e rozgrywka jest nierozstrzygnieta, a karty pozostajc1
na stole.
Zwyciezcc1 gry zostaje gracz, kt6ry pierwszy pozbedzie sie wszystkich swoich kart. Pozostali grajc1 o zajecie jak
najlepszej lokaty.

Vll.33. CZE�WONE I CZfl�NE 
llo§f kart: 52. 
llo§t graczy: od dw6ch do szesciu. 
Starszefistwo kart: nie obowic1zuje. 
Rekwizyty dodatkowe: i:etony (zapalki, guziki, cukierki. .. ). 
Przed rozpoczeciem rozgrywki zakryte karty rozklada sie w siedmiu rzedach po siedem, a w  6smym rzedzie - trzy. 
Kazdy gracz w swojej kolejce odkrywa dwie sposr6d rozlozonych kart. Jezel i tworzc1 pare (ten sam nominal i barwa: 
czarna obejmuje piki i trefle, a czerwona kiery i kara) zabiera je i ma prawo odkrywac nastepne dwie. Jezeli odkryte 
karty nie tworzc1 pary, gracz odklada je zakryte na ich poprzednie miejsca, a do gry przystepuje jego sc1siad. 
Rozgrywka konczy sie po zdjeciu ze stolu wszystkich zakrytych kart. Wygrywa gracz, kt6ry zebra/ najwiecej kart. 

Vll.34. PYTEK 
llo§f kart: 52. 
llo§t graczy: ad trzech do szesciu. 
Starszefistwo kart: nie obowic1zuje. 
Wszystkie karty zostajc1 r6wno rozdzielone pomiedzy graczami. Gracze dqi:c1 do uzbierania jak najwiekszej ilosci 



komplet6w kart o takim samym nominale (np czterech dam). Zadajc1c odpowiednie pytanie, szukajc1 potrzebnych 
kart u graczy. Pierwszy pyta nareczny rozdajc1cego. Pytajc1cy musi posiadac w reku przynajmniej jednc1 karte 
poszukiwanego nominalu. W pytaniu nalezy wymienic zar6wno nominal, jak i kolor pozc1danej karty. Na przyklad: 
- Czy masz dame treflowc1? - Jesl i pytany gracz posiada poszukiwanc1 karte, musi jc1 przekazac szukajc1cemu, a ten
kontynuuje poszukiwania u innych graczy tak dlugo, az padnie odpowiedz przeczc1ca. Zbieracz konczy w6wczas
swojc1 kolejke, a pytkiem zostaje nastepny gracz. Po uzbieraniu kompletu (czterech kart jednakowego nominalu),
gracz wyklada go na stole przed sobc1 i rozpoczyna zbieranie kolejnych komplet6w ZwycieZCcl zostaje, ten kt6ry
uzbieral ich najwiecej.
Wariant gry z okreslonc1 iloscic1 rozdanych kart. Jesli gra dw6ch grajc1cych otrzymujc1 po 7 kart, a jesli wiecej - po
5. Reszta kart tworzy zakryty talon zapasowy. Tym razem poprosic mozna tylko o nominal karty (np. o dame),
a w  wypadku odpowiedzi przeczc1cej - pytek dobiera z talonu zapasowego wierzchnic1 karte

Vll.35. WIST NIEMIECKI 
llose kart: 52. 
llose graczy: dw6ch. 
Sta.rsze�stwo kart: A-K-D-W-10-9 ... 3-2. 
Obaj gracze otrzymujc1 6 kart. Kol or trzynastej karty staje sie atutowym w danej rozgrywce. Reszta kart tworzy talon 
zapasowy, kt6rego wierzchnia karta zawsze jest odkrywana. Do pierwszej bitki wychodzi przeciwnik rozdajc1cego. 
Obowiq2kowe jest dorzucanie do koloru wyjsciowego. Lewe zdobywa gracz, kt6ry zagral najstarszc1 kartc1 w kolorze 
wyjscia. Zdobywca bitki dobiera wierzchnic1, odkrytc1 karte talonu i wychodzi do nastepnej lewy. Przeciwnik bierze 
zakrytc1 karte z talonu i odkrywa nastepnc1. 
Po wyczerpaniu kart z talonu i z reki, podlicza sie punkty rozgrywki (po jednym za bitke). Zwycieza zdobywca 
wiekszosci lew i zapisuje na swoje konto r6znice miedzy zdobytymi przez obu graczy bitkami. Calc1 gre wygrywa, 
ten kto pierwszy uzbiera 50 punkt6w. 

Vll.36. itEMIK PitOSTY 
llose kart: 52 + 2 dzokery. 
llose graczy: od dw6ch do szesciu. 
Sta.rszenstwo kart: nie obowic1zuje. 
Wartosci kart: dw6jki i dzokery = 25, as= 11, figury (K, D, W) = 10, pozostale wg ilosci oczek. 
Kolejnosc sekwensowa kart: A-K-D-W-10-9-8-7-6-5-4-3-2 (w jednym kolorze). 
lstotc1 gier zwanych "Remikami" jest takie dopasowywanie kart, by zameldowac, wylozyc remika, czyli karty z reki 
polc1czone w komplety lub sekwensy. Rozdajc1cy wydaje graczom 6 rozdan po jednej karcie. Reszta stanowi talon 
zapasowy. Jego wierzchnia odslonieta karta stanowi pierws2q stosu zrzutek, do kt6rej wychodzic bedzie przeciwnik 
rozdajc1cego (gracz z lewej strony). Moze on te karte kupic lub wybrac niespodzianke, czyli karte z zakrytego talonu 
zapasowego. Nastepnie wyklada jednc1 ze swoich kart, czyli zagrywa do nastepnego gracza. Gdy gracz zamelduje 
remika, zglasza, ze podczas trwania jednego rozdania ulozyl wszystkie (poza jednc1) karty na reku w co najmniej 
trzykartowe komplety i sekwensy. Jednc1 karte obowic1zkowo zrzuca na st61, a pozostale wyklada. Jego przeciwnicy 
wykladajc1 takie uklady swoich kart, jakie udalo im sie skompletowac. Jesli gracz kompletuje karty poprzez kupienie 
zagranej przez przeciwnika, czyli odkrytej karty, musi do niej dolozyc przynajmniej dwie, twor2qce komplet lub 
sekwens. Gdy dobiera z talonu zapasowego - pierws2q zakrytc1, czyli decyduje sie na karte niespodzianke, nie ma 
takiego obowiq2ku, choc takze moze wylozyc jakis sw6j gotowy komplet. W obu wypadkach po wzieciu karty nalezy 
jednc1 ze swoich wyjsc do nastepnego gracza. Wylozone komplety i sekwensy mogc1 bye przez gracza uzupeiniane 
i rozbudowywane w nastepnych kolejkach tego rozdania do czasu, az ktos nie zamelduje i nie wyiozy remika. 
Dzokerem oraz dw6jkq mozna zastc1pic kazdc1 brakujc1cc1 do ukiadu karte. 
Wartosc remika nie zalezy od wartosci tworzc1cych go kart i jest stala. Gracz za wylozenie remika otrzymuje 25 
punkt6w oraz sume wartosci luznych kart swoich przeciwnik6w. 
Jesli rozdanie trwa tak dlugo, ze w talonie zapasowym zostalo mniej kart niz jest graczy, wszyscy wykladajc1 takie 



uklady, jakie majq, a swoje luzne karty mogq podrzucic innym graczom, gdy pasujq do kompletu lub sekwensu. 
Punkty z pozostalych luznych kart zapisuje na swoje konto gracz posiadajqcy luzne karty o najmniejszej wartosci. 
Zwyciezcq zostaje gracz, kt6ry pierwszy uzbiera 500 punkt6w. 

Vll.37. MflKflO 
ll0$6 kart: 52. 
ll0$6 graczy: od dw6ch do czterech. 
Starszenstwo kart: nie obowiqzuje. 
Warto§ci kart: asy = 100, tr6jki = 30, dw6jki = 20, kr61 kier= 50, pozostale figury = po 10, reszta kart wg ilosci 
oczek. 
Kaidy gracz otrzymuje 5 kart, a kolejna odkryta stanowi pierws2q stosu zrzutek. Pozostale karty tworzq talon 
zapasowy. Gracze kolejno, poczqwszy od nar�znego rozdajqcego, dorzucajq do wierzchniej karty stosu zrzutek 
jednq karte o identycznym kolorze lub nominale. Gdy brakuje wlasciwej karty, tak dlugo dobiera sie z talonu, 
az trafi na odpowiedniq. Wyjqtkiem Sq asy, kt6re mozna zrzucic na dowolnq karte, otrzymujqc przy tym prawo 
wyboru koloru. Trzynascie kart talii to karty specjalne: dw6jki, czw6rki, walety, kr61 kier. Karty le dolozone do stosu 
przez gracza nio5q nastepujqce sankcje dla jego Sqsiada z lewej strony, kt6ry: 
. po dw6jce - dobiera z talonu zapasowego dwie karty lub daje okup; 
. po tr6jce - dobiera trzy karty lub wykupuje sie; 
. po czw6rce - traci kolejke bez mozliwosci okupu; 
. po kr61u kierowym - dobiera piec kart, nie majqc mozliwosci okupu; 
. po walecie - doklada karte o Zqdanym przez zagrywajqcego nominale bez moiliwosci okupu. Zqdanie to dotyczy 
wszystkich kolej-nych graczy do chwili, ai ktos zagra 2qdanym nominalem. Jesli gracz nie ma Zqdanej karty, 
dokupuje wierzchniq z talonu. 
Aby sie wykupic naleiy na karte specjalnq poloiyc innq, ale o takim samym nominale. W6wczas kara powiekszona 
dwukrotnie przechodzi na nastepnego gracza. Mozliwosc okupu - r6wniez. Jesli specjalnq kartq jest pierwsza 
odkryta w grze, sankcje dotyczq narecznego rozdajqcego, kt6ry (gdy nie ma odpowiedniej karty na okup) r6wniez 
dobiera z talonu. Po wyczerpaniu kart z talonu rozdajqcy odklada wierzchniq karte stosu zrzutek, reszta potasowana 
stanowi nowy zakryty talon zapasowy. Rozgrywka kol'iczy sie z chwilq wylozenia przez jednego z graczy ostatniej 
swojej karty na stos zrzutek, pod warunkiem, ie w poprzedniej kolejce zapowiedzial mozliwosc zakonczenia gry 
s/owem: - Makao. 
Po zakonczeniu rozgrywki gracze obliczajq swoje punkty. Wygrywajqcy makao otrzymuje 10 punkt6w premii, 
a pozostali gracze odpisujq sobie sume oczek z kart, kt6re im pozostaly (mogq miec wynik ujemny). Gra trwa 
okreslonq wczesniej ilosc rozdan lub przez ustalony czas. Wygrywa, ten kto zbierze najwiecej punkt6w dodatnich. 

Vll.38. TYSlflC LlcYTOWflNY 
llose kart: 24 (od as6w do dziewiqtek). 
llose graczy: trzech lub czterech. 
Starszenstwo kart: A-1 O-K-D-W-9. 
Wartosci kart: as = 11, dziesiqtka = 10, kr61 = 4, dama = 3, wale!= 10. 
Gracze kolejno pe/niq funkcje rozdajqcego, a nareczny rozdajqcego jest w kazdej kolejce "na musiku", to znaczy 
musi wziqC udzial w licytacji. Celem walki Sq punkty za wartosciowe karty i zgloszone meldunki. W talii znajduje 
sie 120 punkt6w. Meldunek - to kr61 i dama tego samego koloru u jednego z graczy. Warunkiem zdobycia za 
nie premii jest wyjscie w jednq z kart (D lub K) do bitki i ogloszenie wartosci meldunku. Wartosc zalezy od 
koloru mariaza: pikowy = 40 punkt6w, treflowy = 60, karowy = 80, a kierowy = 100. Kolor zg/oszonego meldunku 
jest atutowym do chwili zgloszenia przez kt6regos z graczy innego meldunku. Kazdy gracz otrzymuje siedem 
kart, a trzy umieszcza sie w zakrytym musiku. Rozdanie dzieli sie na dwie czesci: licytacje i rozgrywke. W licytacji 
gracze kolejno zglaszajq ilosc punkt6w, jakq zobowiqzujq sie zdobyc w trakcie rozgrywki. Pierwszy "jest na 
musiku" i zabiera glos nareczny rozdajqcego, deklarujqc 100 punkt6w. Kaida nastepna odzywka musi bye wieksza 



od poprzedniej przynajmniej o 10. Z licytacji mogc1 wycofac sie gracze nie bedc1cy "na musiku". Zwyciezca licytacji 
zostaje rozgrywajc1cym i ma prawo do wykorzystania kart z musika. Pokazuje je przeciwnikom i dolc1cza do kart 
w reku. Nastepnie ze swoich kart daje po jednej obu pozostalym graczom, nie pokazujc1c ich. Przed wyjsciem do 
pierwszej bitki oglasza ostatecznc1 ilosc punkt6w, jakc1 zamierza zdobyc. Nie moze ona bye mniejsza od odzywki, 
dzieki kt6rej wygrat licytacje. W grze obowiqiuje przebijanie w kolorze wyjscia, a przy braku odpowiedniej karty -
zagrywanie atutem. Jesli gracz nie ma atutowej i starszej w kolorze, by przebic, wychodzi dowolnc1 kartc1. Dop6ki nie 
zgloszono meldunku, nie obowic1zuje kolor atutowy. Lewe zdobywa gracz, kt6ry zagrat najstarsiq kartc1 w kolorze 
wyjscia lub najstarsiq atutowc1. Zdobywca bitki wychodzi do nastepnej. 
Po zakor'lczeniu rozgrywki gracze liczc1 zdobyte punkty. Zwyciezca licytacji zapisuje na swoje konto ilosc zgloszonc1 
przed wyjsciem, nawet jesli faktycznie nagral wiecej punkt6w. Jezeli nie zrealizowal zamiaru, odpisuje te wartosc. 
Pozostali gracze zapisujc1 sobie ilosc zdobytych punkt6w. Przy zapisie r6wnym 900 lub wi�ej, brakujc1ce do 
zakor'lczenia punkty gracz moze zaliczyc sobie tylko jako rozgrywajc1cy (zwyciezca licytacji). Punkty zdobyte inaczej, 
Sci dla niego stracone. Przy czterech graczach rozdajc1cy nie bierze udziatu w rozgrywce. Moze on jednak zdobyc 
punkty za karty znajdujc1ce sie w musiku: za asa -50 i za meldunek wg jego wartosci. 
Jezeli w "Tysic1ca" gra dw6ch graczy, nie przeprowadza sie licytacji. Obaj otrzymujc1 po 6 kart, a pozostate tworiq 
talon zapasowy. Rozgrywka dzieli sie na dwa etapy, rozdzielone momentem wyczerpania kart talonu zapasowego. 
Do pierwszej bitki wychodzi przeciwnik rozdajc1cego. Po zdobyciu lewy gracz uzupelnia ilosc kart w reku do 
szesciu, biorc1c wierzchnic1 z talonu zapasowego. Jego przeciwnik bierze nastepnq. W pierwszej czesci rozgrywki 
nie obowiqzuje dodawanie do koloru ani zagrywanie kartq atutowq. Lewe zdobywa gracz, kt6ry zagrat najstarsiq 
kartq w kolorze wyjscia lub najstarszq atutowq. W drugiej - nalezy przebijac kolorem wyjsciowym lub zagrywac 
atutem. Starszer'lstwo kolor6w wyjasnione jest przy okazji wartosci meldunk6w w "Tysiqcu licytowanym". Przy 
zapisie o wysokosci 900 lub wiecej punkt6w, gracz moie zakor'iczyc gre tylko po zgloszeniu jednego z meldunk6w. 

Vll.39. TYSlfiC DOBIEitfiNY 
Wariant "Tysiqca licytowanego" dla dw6ch graczy. Obaj otrzymujq po 6 kart, a pozosta!e tworzq talon zapasowy. 
W grze nie przeprowadza sie licytacji. Rozgrywka dzieli sie na dwa etapy, rozdzielone momentem wyczerpania kart 
talonu zapasowego. Do pierwszej bitki wychodzi przeciwnik rozdajqcego. Po zdobyciu lewy gracz uzupe!nia ilosc 
kart w reku do szesciu, biorqc wierzchnic1 z talonu zapasowego. Jego przeciwnik bierze nastepnq. W pierwszej 
czesci rozgrywki nie obowic1zuje dodawanie do koloru ani zagrywanie kart<J atutowq. 
W drugiej - nalezy przebijac kolorem wyjsciowym lub zagrywac atutem. Lewe zdobywa gracz, kt6ry przebil 
atutem lub zagral najstarszc1 kartc1 w kolorze wyjscia. Starszer'lstwo kolor6w wyjasnione jest przy okazji wartosci 
meldunk6w w "Tysic1cu licytowanym". Gdy zapis punktowy dojdzie do 900 punkt6w, gracz moie zakor'lczyc gre 
tylko po zg!oszeniu jednego z meldunk6w. 

Vll.40. POKElt KlflSYCZNY 
llo� kart: 52 
llo� graczy: 2 -10. 
Rekwizyty dodatkowe: zetony. 

Poker jest niewqtpliwie jednc1 z najbardziej znanych gier karcianych i wystepuje on w wielu r6znych odmianach. 
Tradycyjna wersja pokera jest wersjq pi�iokartowc1. Niezwykle waina w grze jest umiejetnosc blefowania czyli 
w pewnym sensie nie okazywania emocji. Przewaznie do gry uzywa sie talii kart zloionej z 52 kart ale pociqtkujc1cy 
gracze powinni zaciqc przygode z pokerem kartami rozpoczynajc1cymi sie od 9. Rozdaj<JCY daje kaidemu z graczy 
po 5 kart, a calc1 reszte kart odk!ada na bok. Karty le bedc1 potrzebne w dalszej grze. Po otrzymaniu kart kaidy 
z graczy moie wymienic od jednej do czterech kart kt6re mu nie odpowiadajc1 a takie ma mozliwosc od!ozenia kart, 
tym samym zrezygnowania z dalszej czesci gry w danej rundzie, tracc1c w6wczas stawke wejsciowc1. Gracz moze tei
pozostac przy swoich kartach kontynuujqc gre. Po wymianie kart przez graczy nastepuje runda licytacji. 



Gracze maj& w6wczas mozliwosc nastepuj&cych zagran: 
- pas -czyli rezygnacja z dalszej gry. Osobie pasuj&cej przepadaj& dotychczasowo postawione zetony.
- czekanie -gdy zaden z wczesniejszych graczy w rozgrywanej rundzie nie dolozyl zadnej kwoty do stawki, gracz
ma mozliwosc czekania i nie musi dokladac nic do obecnej puli.
- sprawdzenie-wyr6wnanie do kwoty, kt6rc1 postawili wczesniejsi gracze.
- podbicie -przebicie kwoty, kt6rc1 postawili dotychczas inni gracze. Mozliwe jest takze kolejne przebicie w jednej
rundzie.
- wejscie za wszystko-wlozenie do puli wszystkich srodk6w kt6rymi gracz dysponuje.
Wygrywa gracz kt6remu udalo sie zgromadzic najwyzszy uklad kart.
Rodzaj uk/adu opis uk/adu 
Poker kr61ewski 10, Wale!, Dama, Kr61 i As w tym samym kolorze. 
Poker Piec kolejnych kart w tym samym kolorze. 
Kareta Cztery karty o takiej samej wartosci i jedna karta o innej wartosci. 
Ful Tr6jka i para. W przypadku uzyskania fula, wygrywa uklad z wyzszymi 

Kolor 

Stril 

Tr6jka 
Dwie pary 

Para 

kartami twor2qcymi tr6jke - np. KKK22 wygrywa z QQQAA. 
Piec kart w takim samym kolorze. Jesli mamy wiecej niz jeden kolor, 
wygrywa uklad z wyzsZq kartc1. 
Piec kart kolejno ulozonych np.1 O 9 8 7 6. As moze bye zar6wno kart& 
wysokc1 jak i kartc1 niskc1, tworZqc np. uklady: AKQJ10 lub 5432A. 
Strity typu 32AKQ nie Sci dozwolone. 
Trzy karty o jednakowej wartosci. 
W przypadku, gdy dw6ch graczy ma po dwie pary, wygrywa 
ten zgraczy, kt6ry posiada najwyislq pare. Jesli we dw6ch majc1 takc1 samc1 
wysokq pare wygrywa ten z graczy, kl6ry ma wyzsZq kolejnc1 pare. 
Jesli dw6ch graczy ma po dwie takie same pary, wygrywa ten, kt6ry ma 
wyzsz<J pic1ti karte. 
Dwie karty o takiej samej wartosci. Jesli dw6ch graczy ma lake! samc1 
pare, wygrywa ten z graczy, kt6ry ma wyzsze pozostale karty. 

Zasada wejscia za wszystko stanowi, ze gracz nie moze zostac zmuszony do rezygnacji z udzialu w rozdaniu 
pokerowym z powodu braku wystarczajc1cej kwoty zeton6w, aby sprawdzic odpowiedzi na zaklad. Taki gracz 
jest zwany ,,all-in". Ma on prawo do czesci puli w wysokosci, jakc1 miala w momencie postawienia przez niego 
ostatniego zakladu. Wszystkie dalsze dzialania pozostalych graczy dotyczq tzw. bocznej puli, do kl6rej gracz all-in 
nie ma juz prawa. 

Vll.41. DU"EN 
llost kart: 32 (od as6w do si6demek). 
llost graczy: od dw6ch do czterech. 
Starszefistwo kart: A-K-0-W-10-9-8-7. 
Przed rozpoczeciem gry kazdemu zostaje przydzielony kolor atutowy. Gracze otrzymujc1 takc1 samq ilosc kart i oddajq 
odpowiednie si6demki poszczeg61nym wlascicielom kolor6w atutowych. 
W grze chodzi o to, by jak najszybciej pozbyc sie swoich kart, przebijajqc karty przeciwnik6w. Pierwszy zagrywa 
nareczny rozdajqcego, wykladajqc na st61 dowolnq karte. Jest to pierwsza karta stosu zrzutek. Kolejny gracz dorzuca 
dwie karty; pierwsza musi bye albo starsza w kolorze wyjscia, albo w jego kolorze atutowym, a druga - juz dowolna. 
Takie same zasady obowiq2ujc1 kolejnych graczy. Jednc1 karte wolno graczowi dolozyc tylko wtedy, gdy jest to jego 
ostatnia. Gdy gracz nie maze (lub nie chce) przebic wierzchniej karty, musi wzic1c ze stolu caly stos zrzutek, 
a nowy stos rozpoczyna kolejny gracz, wychodzc1c w dowolnc1 karte. 
Zwyciezcc1 gry zostaje ten, klo pierwszy pozbedzie sie kart z reki. Pozostali walcZq o kolejne lokaty. 



, 
Vll.42. OGO�EK 
llo§t kart: 52. 
llo§t graczy: od dw6ch do osmiu. 
Starszenstwo kart: dw6jka trefl oraz A-K-D-W-10-9 ... 3-2 (najmlodsze trefle to czw6rki i tr6jki). 
Wartosci kart: dw6jka trefl = 20, as= 11, figury (K,D,W) = 10, pozostale wg ilosci oczek. 
Rekwizyty dodatkowe: ietony. 
lstot& gry jest takie zrzucanie kart, aby na zakonczenie rundy zostala karta najmlodsza i najmniej wartosciowa. 
Szczeg6Inie naleiy starac sie pozbyc og6rka, czyli dw6jki treflowej. W grze nie ma koloru atutowego. Kaidy 
z graczy otrzymuje 6 kart, pozostale zostaj& odlozone i nie biorq udzialu w dalszej rozgrywce. Gra sklada sie 
z kilku rund po pi� kolejek, w czasie kt6rych odpadaj& poszczeg61ni gracze. Rozdaj&cy wyklada jednq ze swoich 
kart rozpoczynaj&c stos zrzutek. Kaidy gracz w tej kolejce musi dorzucic karte o tym samym nominale, jesli nie 
ma - wyzsz&, a gdy i takiej nie posiada - najniisZ& (bez wzgledu na kolor). Nastepn& kolejke rozpoczyna gracz, kt6ry 
w poprzedniej wyloiyl jako ostatni najwyis2q karte. Po rozegraniu pieciu kolejek gracze odkrywaj& swojq ostatniq 
karte. Rozdanie przegrywa posiadacz najwyiszej karty. Zapisuje wartosc tej karty na swoje konto i rozpoczyna sie 
nastepne rozdanie. 
Gracz, kt6ry w kilku rozdaniach przekroczy sume 21 punkt6w, konczy sw6j udzial w danym rozdaniu. Partie 
wygrywa ostatni majqcy prawo do gry. 

Vll.43. KLIPfl 
llo§t kart: 52. 
llo§t graczy: od dw6ch do osmiu. 
Starszenstwo kart: nie obowiqzuje. 
Wszystkie karty potasowane leiq na stole w zakrytym talonie zapasowym. Jego wierzchniq karte tasujqcy kladzie 
odkrytq na stole - to pierwsza stosu zrzutek. GrajcJCY kolejno odkrywajq po jednej karcie z talonu. Jesli trafi sie 
wpadka, karta o tym samym kolorze co poprzednia, gracz zabiera dotychczasowy stos zrzutek i gra odtcJd kartami 
z reki, tak dlugo jak je ma. Gdy wyrzuci wszystkie swoje karty, a talon zapasowy jeszcze istnieje, znowu odkrywa 
po jednej karcie w swojej kolejce. Po wpadce nowy stos zrzutek rozpoczyna budowac kolejny gracz odkrywajqc 
wierzchni& karte talonu zapasowego i to do niej dokladajq nastepni gracze. 
Zwyciezcq zostaje gracz, kt6ry pierwszy pozbedzie sie kart. Pozostali grajq dalej o jak najlepsze lokaty. 

Vll.44. STfi�fi PfiNNfi 
llo§t kart: 51 (talia bez damy pik). 
llo§t graczy: od dw6ch do pieciu. 
Starszenstwo kart: nie obowiqzuje. 
Kaidy gracz otrzymuje jednakowq ilosc kart, sposr6d kt6rych wybiera i odklada na bok wszystkie pary, czyli dwie 
karty o tym samym nominale (dwa asy, dwa kr6Ie, dwie damy itp.) i tej samej barwy. Barwy 5q dwie: czerwona 
(kiery i kara) i czarna (piki i trefle). Po wylozeniu par gracze, poc2qwszy od narecznego rozdajqcego, kolejno 
wyciqgajq od swojego 5qsiada z lewej strony jedncJ karte. Jezeli dzieki ScJSiedzkiej karcie gracz utworzy pare ze 
swojq kartcJ z reki, odklada obie na st61. Jesli nie - powieksza sw6j stan posiadania. 
Wygrywa, ten kto pierwszy pozbedzie sie swoich kart. Gracz, kt6ry pozostanie z samotnq damq treflowq, przegrywa. 

Vll.45. VIP-y 
lloM kart: 32 (od as6w do si6demek). 
llo§t graczy: dw6ch. 
Starszenstwo kart: A-10-K-D-W-9-8-7. 
Wartosc kart: as, dziesiqtka, figury (K,D,W) = 1, pozostale bez punkt6w. 
Obaj gracze otrzymuj& po 6 kart. Reszta zostaje odlozona, twor2qc talon zapasowy. W trakcie rozgrywki gracze 
d&icl do zdobycia jak najwiekszej ilosci VIP-ow, czyli wartosciowych kart. Jest ich 20, a naleiq do nich wszystkie 



asy, kr61e, damy, walety i dziesic1tki. Do pierwszej lewy wychodzi nareczny rozdajc1cego, do kazdej nastepnej -
zdobywca lewy. Obowiq.Zuje dodawanie do koloru bez koniecznosci przebijania. Lewe zdobywa gracz, kt6ry zagral 
najstarszc1 kartc1 w kolorze wyjscia. Zdobywca bitki przed wyjsciem do nastepnej dobiera wierzchnic1 karte z talonu 
zapasowego, a jego przeciwnik nastepnq. Po wyczerpaniu kart talonu zapasowego, gracze wyktadajc1 kolejno karty 
z reki. 
Po zakonczeniu rozgrywki zdobyte wartosciowe karty przelicza sie na punkty. Jesli dwaj gracze zdobedc1 po 10 VIP-
6w, nikt nie otrzymuje punkt6w, ale ten z nich, kto zwyciezy w nastepnej rozgrywce, podwaja sobie ilosc zdobytych 
punkt6w. Do wygrania partii potrzeba przynajmniej 21 punkt6w. 

VIII. PfiSJfiNSE
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Vlll.46. PfiSJfiNS SOLITAIRE - SfiMOTNIK 
llo§t kart: 52 (jedna talia). 
Pasjans solitaire jest tym, o kt6rym na pewno kazdy slyszal i niemalze kazdy potrafi utozyc. Jest on r6wniez 
dostepny na kazdym komputerze. 
Do dyspozycji mamy pelnc1 talie. Na pocZqtku rozkladamy wszystkie karty. Najpierw w 7 rzedach, p6zniej w 6, w 5, 
w 4, w 3, w 2 i na koncu w jednym. Za kazdym razem ostatnic1 karte ktadziemy odslonietc1. 
lstniejc1 dwie najwazniejsze zasady, kt6rych nalezy przestrzegac. Po pierwsze - karty w kolumnach uktada 
sie malejc1co, a po drugie - naprzemiennie kolorami: czarny z czerwonym. Poza wylozonymi kartami mamy 
do dyspozycji w reku reszte talii. Jezeli nie jestesmy w stanie przekladac wiecej wylozonych kart, w6wczas 
odstaniamy karte z pozostalej czesci talii i jezeli pasuje nam ona do wylozonych, to jej uzywamy. Jezeli nie, 
to odktadamy icl na bok. I tak powtarzamy opisane czynnosci, az do skutku. Jezel i w wyniku przelozen na g6rze 
kt6regokolwiek z rzed6w pojawi sie puste miejsce, mozemy tam polozyc jedynie kr61a. 
Naszym celem jest zebranie w osobnych kupkach czterech dwor6w - grup kart, zgodnie z ich hierarchic!. Dwory 
budujemy na asach, kt6re odkladamy na bok i na nich kolejno karty w odpowiednim kolorze od 2 do K. 

Vlll.47. OGR6DEK 
llo§t kart: 52 (jedna talia). 
Wykladamy trzydziesci szesc kart w szesciu wachlarzykach otwartych po szesc kart w kazdym wachlarzyku -
grzc1dce. Pozostate szesnascie kart wyktadamy oddzielnie, takze otwarte - nazywamy je bukietem. Celem gry jest 
uwolnienie z ukladu as6w (bazowych) i ulozenie na nich wszystkich kolor6w rosnc1co, az do kr61i. 
Przekladac mozemy wszystkie karty bukietu i wierzchnie karty grZqdek. Moina je klasc, jesli pasujq, na karty 
bazowe. Moina takze na wolne karty grZqdek klasc inne wolne karty grZqdek lub bukietu malejc1co (karte o jedno 
oczko mniejsZq na wiekszc1) niezaleznie od koloru. Wolno takze przenosic cale uklady kart z jednej grzc1dki na 
drugc1, ale tylko w petnym uktadzie sekwencji (wszystkie karty kolejne). 
Gdy zwolni sie grZqdka, na wolne miejsce mozna polozyc wolnc1 karte lub sekwencje z innej grzc1dki alba karte 
z bukietu. Kart raz ulozonych na bazowych nie wolno wycofywac do gry. 



Vlll.48. TitOJflCZKI 
llo§t kart: 52 (jedna talia). 
Wykladamy 48 kart w 16 wachlarzykach po trzy karty odkryte, pozostale 4 karty w 2 wachlarzykach po dwie 
karty odkryte. Celem gry jest przebudowanie ukladu na inny uklad, tak zwanych trojaczk6w (kart kolejnych). 
Przekladac mozna wierzchnie karty wszystkich wachlarzyk6w. Naleiy odkladac na bok po trzy naraz karty wolne, 
kt6rych wartosci Sq kolejne, niezaleinie od koloru kart (D, W, 10; 6, 5, 4 itp.}. Kolory przechodzq na okrqg/o, 
a wiec K, A, 2 i A, K, D Sq sekwencjami kolejnymi, trojaczkami. Po/qczone trojaczki odkladamy na bok; raz 
polqczonych trojaczk6w nie wolno rozlqczac. Pasjans wychodzi, gdy uda nam sie skompletowac siedemnascie 
uklad6w trojaczk6w i w ukladzie pierwotnym pozostanie tylko jedna, samotna karta. 

Vlll.49. TotflCZ 
llo§t kart: 52 (jedna talia). 
Wykladamy siedem wachlarzyk6w kart odkrytych: trzy wachlarzyki po osiem kart i cztery wachlarzyki po siedem 
kart. 
Celem gry jest zgromadzenie wszystkich kart ukladu na jednym z wachlarzyk6w. Przekladac mozemy wierzchnie 
karty wszystkich wachlarzyk6w. Mozemy przenosic je na inne karty wolne, nizszq o jedno oczko na wyzszq lub 
odwrotnie, niezaleznie od koloru. Gdy wyczerpie sie kt6rys z wachlarzyk6w, wolnego miejsca nie zapelnia sie 
niczym. Jesli juz niczego przelozyc nie mozna, wolno spodniq karte dowolnie wybranego wachlarzyka wyjqc 
i umiescic na wierzchu tegoi wachlarzyka dla umoiliwienia dalszych przelozen. Zabieg ten mozna powtarzac 
dop6ty, dop6ki nie wyczerpie sie calkowicie jeden z wachlarzyk6w. Jesli w6wczas nie uda sie zgromadzic 
wszystkich kart na jednym z wachlarzyk6w, pasjans nie wyszedl. 

VIII.SO. fUNDfiMENT
llo§t kart: 52 (jedna talia). 
Wykladamy 35 kart otwartych w siedmiu kolumnach po piec kart w kaidej kolumnie. Kolejnq karte (trzydziestq 
sz6st<l) odslaniamy i odkladamy na bok - jest to fundament, karta bazowa. Reszta kart pozostaje w talonie w reku. 
Celem gry jest umieszczenie wszystkich kart talii (ze stolu i z talonu) na karcie bazowej. 
Przekladac mozna dolne karty wszystkich kolumn. Na karte bazowq mozna klasc karte o jedno oczko nizszq lub 
wyiSZ<l niezaleznie od koloru, twor2qc sekwencje kart, kt6re S<l rosnqce lub malejqce i w kaidej chwili mogq 
zmieniac kierunek. Jedyne ograniczenie: nie wolno klasc as6w na kr61e ani kr616w na asy. Zwolnionych kolumn 
nie zapelnia sie niczym. Gdy do bazy nie mozna juz przeloiyc zadnej karty z ukladu na stole, odslaniamy nastepnq 
karte z talonu i kladziemy jq na baze jako nowq karte bazowq. 
Gdy po odslonieciu kolejnej karty bazy, ostatniej karty z talonu, nie uda sie przeniesc na ni<l wszystkich pozostalych 
na stole kart ukladu - pasjans nie wyszedl. 

W opracowaniu wykorzystano m.in.: 
Wikipedia 
http://www.kurnik.pl/ 
http://edukacyjne-gry.dla-dzieciakow.info/ 
http://www.kosteczki.republika.pl/ 
http://www.zasadygry.pl/ 
http://www.gry-karciane.edu.pl/ 
Lech Pijanowski, Ksiega Pasjans6w, Warszawa 1984 




