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DOMINO  

W grze wykorzystuje się klocki (domina), które mają kształt prostokątów, na których obydwu 

końcach znajduje się pewna liczba oczek od 0 do 12. W zestawie do gry występują klocki z 

każdą kombinacją oczek i każda kombinacja występuje dokładnie jeden raz. Rozgrywka Na 

początku każdy z graczy otrzymuje po 7 klocków i jeden z uczestników zostaje wylosowany 

jako rozpoczynający. Wykłada on dowolny ze swoich klocków, rozpoczynając tzw. łańcuch, 

do którego końców gracze następnie dokładają kolejno po jednym dominie, ale w ten sposób, 

że liczba oczek na końcach stykających się klocków musi być jednakowa. 

https://www.gry.pl/gra/dominoes-classic 

 

PAŃSTWA/MIASTA 

Wylosowanie litery – jeden z graczy wymienia w pamięci po kolei wszystkie litery alfabetu, 

zaznaczając głośno moment, w którym zaczyna (zwyczajowo głośno wypowiada XYZ),         

zaś inny, wcześniej ustalony gracz, w wybranym przez siebie momencie mu przerywa.      

Litera, na której przerwano wyliczanie alfabetu, jest właśnie wybraną literą (jeśli wyliczanie 

alfabetu nie zostało przerwane przed dojściem do końca, zaczyna się ono od nowa). 

UWAGA: Nie wolno wymawiać liter Ą, Ę, Ń, Ó, Q, V, X, Y. Od momentu wylosowania 

litery wszyscy gracze zaczynają wpisywać do swoich tabelek słowa zaczynające się na 

wylosowaną literę – do każdej kolumny tabelki po jednym słowie pasującym do danej 

kategorii. Wpisywane wyrazy nie powinny być wyrażeniami zbyt ogólnymi. Wpisywanie 

słów kończy się, gdy któryś z graczy wpisze odpowiednie słowa do wszystkich kolumn 

tabelki i głośno to oznajmi. 

https://panstwamiastaonline.net/new-game.xhtml 

 

 

 

 

https://www.gry.pl/gra/dominoes-classic
https://panstwamiastaonline.net/new-game.xhtml


STATKI 

Gra może się toczyć zarówno na kartce papieru, jak i specjalnej planszy. Każdy z graczy 

posiada po dwie plansze o wielkości, zazwyczaj, 10x10 pól. Kolumny są oznaczone poprzez 

współrzędne literami od A do J i liczbami 1 do 10. Na jednym z kwadratów gracz zaznacza 

swoje statki, których położenie będzie odgadywał przeciwnik. Na drugim zaznacza trafione 

statki przeciwnika i oddane przez siebie strzały. Statki ustawiane są w pionie lub poziomie,     

w taki sposób, aby nie stykały się one ze sobą ani bokami, ani rogami. Okręty są różnej 

wielkości i zazwyczaj więcej jest jednostek o mniejszej wielkości, np. gracze mogą posiadać 

po jednym czteromasztowcu wielkości czterech kratek, dwóch trójmasztowcach wielkości 

trzech kratek, trzech dwumasztowcach o wielkości dwóch kratek i po czterech 

jednomasztowcach. Trafienie okrętu przeciwnika polega na strzale, który jest odgadnięciem 

położenia jakiegoś statku. Strzały oddawane są naprzemiennie, poprzez podanie 

współrzędnych pola (np. B5). W przypadku strzału trafionego, gracz kontynuuje strzelanie 

(czyli swój ruch) aż do momentu chybienia. Zatopienie statku ma miejsce wówczas,            

gdy gracz odgadnie położenie całego statku. O chybieniu gracz informuje przeciwnika 

słowem „pudło”, o trafieniu „trafiony” lub „(trafiony) zatopiony”.  

Wygrywa ten, kto pierwszy zatopi wszystkie statki przeciwnika.  

https://www.gry.pl/gra/wojna-morska 
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