
Cel gry
Uzbieranie co najmniej 100 punktów. 
Gracz, któremu się to uda jako pierwszemu, 
zostaje zwycięzcą. Jeśli chce się, aby 
rozgrywka była krótsza, można grać do 50 
punktów.  

Przygotowanie do gry
Kości (kamienie) domina należy położyć na 
stole, stroną z punktami skierowaną ku 
dołowi i wymieszać dokładnie. Jeśli grają 
dwie osoby, to losują po 7 kości. Jeśli 
zawodników jest 3 lub 4, to losują oni po 5 
kamieni. Pozostałe kości pozostawia się na 
stole ułożone w stos (zwany stosem kości). 
Gracze kładą swoje kamienie przed sobą, 
położone dłuższym bokiem na stole, w taki 
sposób, aby każdy widział oczka tylko ze 
swoich kości.

Rozgrywka
Grę rozpoczyna zawodnik mający dublet 
(kamień z dwoma identycznymi numerami) 
o największej wartości. Kładzie on tę kość na 
stole. Kolejka przechodzi zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Aby 
ustalić, kto posiada najwyższy dublet, jeden 
z graczy pyta:
Czy ktoś posiada dublet szóstek? Jeśli ktoś go 
posiada, to musi położyć na stole. Jeśli nikt 
nie posiada dubletu szóstek, gracz pyta o 
dublet piątek, czwórek itd. aż do dubletu 
zerówek. Jeśli nikt z grających osób nie 
posiada żadnego dubletu, to gracze 
odkładają swoje kamienie na stół, mieszają i 
losują ponownie.
W trakcie rozgrywki, kości domina układane 
są na stole tworząc na nim długiego „węża”. 
Zawodnik, w swojej kolejce, dokłada do 
dowolnego z końców węża jeden ze swoich 
kamieni w taki sposób, aby stykające się ze 
sobą końce sąsiednich kości miały taką samą 
liczbę oczek. Na przykład:       można 

połączyć z        .
Dublety dokłada się zawsze w poprzek, tak 
aby środkowa ich część stykała się z kością, 
do której dany dublet jest dokładany.
Przykład:    

Jeśli gracz nie ma kości, którą mógłby 
dołożyć do węża, to dobiera kolejne 
kamienie ze stosu kości, tak długo aż 
znajdzie pasujący. Dokłada go wtedy do 
węża, a pozostałe kości pozostawia sobie do 
wykorzystania w następnych kolejkach. Jeśli 
zawodnik nie ma pasującej kości, a 
wszystkie kości ze stosu kości zostały już 
zabrane, to traci on kolejkę.

Zakończenie
Gra kończy się, gdy pierwszy z graczy 
pozbędzie się wszystkich swoich kamieni. 
Zdobywa on tyle punktów, ile wynosi suma 
oczek na wszystkich kościach będących w 
posiadaniu pozostałych graczy. Gra kończy 
się także wtedy, gdy żaden z graczy nie może 
dołożyć żadnego ze swoich kamieni do 
węża. W takim przypadku zwycięzcą zostaje 
zawodnik z najmniejszą liczbą punktów na 
swoich kościach. Także w tym przypadku 
zdobywa on tyle punktów, ile wynosi suma 
oczek na wszystkich kościach będących w 
posiadaniu pozostałych graczy.
Kolejne rundy są rozgrywane do chwili, gdy 
któryś z zawodników uzbiera łącznie 100 
punktów lub inną ustaloną na początku gry 
ich liczbę.

Opcja
Można umówić się, iż w przypadku, gdy 
gracz w swojej kolejce nie ma kości, którą 
mógłby dołożyć do węża, to dobiera tylko 
jedną dodatkową kość ze stosu. Jeśli pasuje 
ona, do któregoś z końców węża, to dokłada 
ją, jeśli nie to zatrzymuje ją, a kolejka 
przechodzi na następną osobę.
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