


Więcej gier znajdziesz na:

rodzina
lat graczy minut

2–6 20+7 +

ZAWARTOŚĆ: 

48 płytek, zasady gry.

CEL GRY

Każdy z graczy zmierza do tego, aby 
być pierwszym, który pozbędzie się 
wszystkich swoich płytek. Kolejne 
rundy rozgrywane są do momentu, 
gdy jeden z zawodników osiągnie 
wyznaczoną liczbę punktów.

Na przykład:

2-3 graczy – gra do 10 punktów

4-5 graczy – gra do 12 punktów

6 graczy – gra do 15 punktów

PRZYGOTOWANIE GRY

Pomieszane płytki położyć na stole 
wzorkami zwróconymi ku dołowi.  
Każdy z graczy ciągnie po 7 płytek 
i trzyma je w taki sposób, aby 
inni nie widzieli układu kolorów. 
Pozostałe płytki nie będą w tej 
rundzie potrzebne, więc należy je 
odłożyć w stosiki na boku. Niezbędna 
będzie kartka (ew. telefon lub inne 
urządzenie) do zapisywania wyników.

PRZEBIEG GRY

Rozpoczyna gracz, który wygrał 
poprzednią rundę (przed rundą 
pierwszą to gracze ustalają, kto ją 
rozpocznie). Płytki należy dokładać 
do leżących już na stole tak, aby 
stykające się krawędzie miały iden-
tyczne kolory.

1. Rozpoczynający rundę gracz bierze 
dwie płytki ze stosiku i łączy je w 
taki sposób, aby stykały się ze sobą 
krawędziami o tym samym kolorze. 
Następnie gracz ten dokłada do 
nich którąś ze swoich płytek. 

  Pierwsza dołożona płytka 
musi „skręcić” układankę na 
stole – nie jest dopuszczalny 
układ, gdy trzy pierwsze płytki 
leżą w jednej linii. 

2. Teraz zaczyna się zabawa! Zawod-
nicy kolejno dokładają płytki. Za 
każdym razem, gdy któryś z nich 
zdoła dopasować płytkę kolorem z 
innymi płytkami wzdłuż więcej niż 
jednej krawędzi, zyskuje możliwość 
dołożenia jeszcze jednej płytki.

Bardzo rzadko może powstać sytu-
acja, gdy gracz nie jest w stanie 
dołożyć żadnej ze swych płytek.  
Wówczas kolejka przechodzi na 
następnego gracza. Jeśli żaden z 

graczy nie jest w stanie dołożyć płytki, 
runda kończy się bez wyłonienia 
zwycięzcy.

ZAKOŃCZENIE GRY

Runda dobiega końca, gdy któryś z 
zawodników wyłoży wszystkie swoje 
płytki. Gracz ten otrzymuje punkt 
za każdą płytkę, która pozostała w 
rękach przeciwników. Gdy ostatnia 
dołożona płytka styka się kolo-
rystycznie z innymi więcej niż jedną 
krawędzią, jego punkty się podwajają!

Teraz można zapisać wynik i 
rozpocząć następną rundę. 

Rundy trwają do uzyskania przez 
któregoś z graczy wyznaczonej na 
początku rozgrywki liczby punktów.

Poprawnie! Niepoprawnie!

Jeśli płytka zetknie się z innym 
wzdłuż 3 lub 4 krawędzi, 
pozostałym graczom wypada 
pogratulować takiego ruchu!

X-Tiles to gra dla od dwóch do 
sześciu osób.
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