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Zawartość pudełka:
104 kostki z symbolami kart (As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Walet, Dama i Król w 4 kolorach - 2 talie), 2 kostki z Jokerami, 4 podstawki

Cel gry 

Celem gry jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich swoich kostek.

Przygotowanie do gry

Ustalcie ile partii zostanie rozegranych. Połóżcie kostki koszulkami do góry i wymieszajcie dokładnie. Każda osoba niech odkryje jedną 
kostkę. Rozpoczyna zawodnik, który wylosował najwyższy numer, a kolejka przechodzi zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Odwróćcie kostki ponownie i wymieszajcie. Następnie każdy z graczy niech wybierze 14 kostek i położy na swojej podstawce układając je w 
komplety i sekwensy. Kostki pozostałe na stole układa się w stosy.

Wartości kostek

Kostka  A (As) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J (Walet) Q (Dama) K (Król)

Wartość  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Układy
Komplet jest układem trzech lub czterech kostek o takiej samej 
wartości, ale o różnych kolorach

Na przykład: 

Sekwens jest układem trzech lub większej ilości kolejnych kostek 
tego samego koloru.

Na przykład:

Otwarcie gry
Każdy zawodnik „otwiera” grę wykładając układ(y) sekwensów i (lub) 
kompletów o łącznej wartości co najmniej 30 punktów. Jeśli w 
swojej kolejce nie ma możliwości otwarcia gry to musi dobrać jedną 
kostkę ze stosu, po czym kolejka przechodzi na następnego gracza. 
W następnych kolejkach gracz dobiera po jednej kostce tak długo, 
aż uda mu się wyłożyć układy o łącznej wartości co najmniej 30 
punktów.

Po otwarciu, zawodnik w dalszych kolejkach może wykładać kolejne 
kostki ze swojej podstawki na stół i manipulować tukładami (także 
tymi utworzonymi przez innych graczy) znajdującymi się na stole.

Manipulowanie
Manipulowanie jest najbardziej emocjonującym aspektem gry w 
Rummy. Oznacza ono dokładanie kostek i (lub) ich przestawianie w 
wyłożonych na stole układach.

Kostki mogą być przekładane w sposoby opisane poniżej (a także w 
kombinacje tych sposobów), pod warunkiem, że w wyniku tego 
powstaną tylko poprawne układy, a żadne kostki będące wcześniej 
w układach nie pozostaną luzem. Jeśli zawodnik nie może, lub nie 
chce, w swoim ruchu wyłożyć żadnej ze swoich kostek, to musi 
dobrać jedną kostkę ze stosu.

W każdej kolejce zawodnik ma 1 minutę. Jeśli w tym czasie nie uda 
mu się skończyć ruchu, to musi przywrócić ułożenie kostek do 
pozycji sprzed swojej kolejki i dodatkowo dobrać trzy kostki ze 
stosu. Pozostałe kostki (których położenia gracz zapomniał), są w 
takiej sytuacji tasowane i układane na spód stosu.

Dołożenie jednej, lub większej ilości, kostek z podstawki, 
do istniejących układów

Na podstawce Na stole

Gracz dokłada 3 trefl do sekwensu i 8 trefl do kompletu ósemek.

Zabranie czwartej kostki z kompletu i wykorzystanie jej 
do ułożenia nowego układu 

Na podstawce Na stole 

Zawodnikowi, do ułożenia sekwensu, brakuje 4 trefl. Dobiera ją z 
kompletu czwórek i wykłada sekwens składający się z 3, 4, 5 i 6 
trefl.

Uwaga! As (A) ma zawsze najniższą wartość (1) i nie może występować po Królu (numer 13) 

10+ 30+2–4



Dołożenie czwartej kostki do układu a następnie 
zabranie z niego innej kostki i stworzenie innego układu
Na podstawce Na stole

Gracz dokłada waleta trefl do sekwensu i zabiera z niego 8 trefl, 
którą wykorzystuje do utworzenia (z dwoma posiadanymi na 
podstawce ósemkami) nowego układu (komplet ósemek).

Dzielenie sekwensu

Na podstawce Na stole

Zawodnik dzieli sekwens i wykorzystuje 6 kier do ułożenia dwóch 
nowych sekwensów.

Tworzenie nowego układu z wykorzystaniem kostek 
z istniejących układów

Na podstawce Na stole 

Gracz wykorzystuje asa trefl z podstawki, asa karo z sekwensu i 
asa kier z kompletu do stworzenia nowego kompletu asów.

Wielokrotne podziały

Na podstawce Na stole

Zawodnik przekłada kostki z trzech układów znajdujących się na 
stole i wykorzystuje 10 pik oraz 5 trefl ze swojej podkładki, aby 
stworzyć trzy nowe komplety i jeden sekwens

Zwycięzca i punktacja

Gra kończy się w chwili, gdy któryś zawodnik, jako pierwszy wyłoży 
wszystkie kostki ze swojej podstawki i zawoła „Rummy!”. Pozostali 
zawodnicy podliczają wtedy wartość kostek, jakie pozostały na ich 
podstawkach. Są to ich punkty ujemne. Zwycięzca otrzymuje liczbę 
punktów równą co do wartości (ale ze znakiem dodatnim), sumie 
wszystkich punktów ujemnych pozostałych graczy.
Po rozegraniu ustalonej na początku liczby partii, każdy gracz 
podsumowuje uzyskane przez siebie punkty. Zawodnik z 
największą ich liczbą zostaje zwycięzcą.
Może zdarzyć się, że nikt nie ma na swojej podstawce kostek, które 
potrafiłby wykorzystać w dalszej grze, a wszystkie kostki ze stosu 
zostały już wykorzystane. W takim przypadku następuje jedna 
kolejka, w której każdy gracz odkłada na stół jedną kostkę ze swojej 
podstawki (skierowaną koszulką do góry). Kostki te zostają 
pomieszane i ponownie w swojej kolejce każdy gracz bierze jedną 
z nich. Jeśli mimo tego nikomu nie uda się wyłożyć wszystkich 
swoich kostek to gra jest przerywana, wszyscy gracze podliczają 
swoje punkty i zwycięzcą zostaje zawodnik z najmniejszą ich liczbą. 
Wszyscy pozostali odejmują, od swoich punktów, punkty zwycięzcy. 
Otrzymany wynik to ich punkty ujemne. Zwycięzca otrzymuje liczbę 
punktów równą co do wartości (ale ze znakiem dodatnim), sumie 
wszystkich punktów ujemnych pozostałych graczy.

Joker

Wśród wszystkich kostek są dwie z jokerami. Mogą one zastępować 
w układach każdą inną kostkę i mają wtedy taka wartość jak kostka, 
którą zastępują.  W jednym układzie może występować tylko jeden 
joker. Joker nie może jednak być wykorzystywany w układach 
„otwierających” danego zawodnika.
Joker leżący w układzie na stole może być zastąpiony przez kostkę 
z takim symbolem, jaki dany joker zastępuje. Kostka wykorzystana 
do zastąpienia jokera musi pochodzić z podstawki, a nie z innego 
układu leżącego na stole.  Joker wchodzący w skład kompletu 
składającego się z trzech kostek, może zostać zastąpiony przez 
dowolną z dwóch brakujących w nim kostek.
Zastąpiony joker musi być w tym samym ruchu wykorzystany do 
stworzenia nowego układu, razem z kostką lub kostkami z 
podstawki danego zawodnika.
Gracz nie może wymienić jokera przed wyłożeniem na stół swoich 
„otwierających” układów.
Układ w skład, którego wchodzi joker nie może zostać podzielony, 
ani nie można z niego zabrać żadnej kostki, można jednak dołożyć 
do niego (w zwykły sposób) kolejne kostki. Joker pozostający, w 
chwili zakończenia gry, na podstawce daje 30 punktów karnych.

Wskazówki taktyczne
Początkowo gra „rozkręca się” powoli, ale wraz ze zwiększaniem się 
liczby układów wyłożonych na stół, wzrasta liczba możliwych do 
wykonania operacji. W początkowych fragmentach gry dobrą 
strategią jest zwykle niewykładanie od razu wszystkich możliwych 
kostek, lecz poczekanie na otwarcie gry przez pozostałych graczy. 
Stwarza to większą ilość możliwości wykonania ruchu.
Czasami warto trzymać na swojej podkładce czwartą kostkę 

pasującą do wyłożonego kompletu, tak aby w następnej kolejce nie 
być zmuszonym do wzięcia kostki ze stosu. 

Trzymanie w zanadrzu jokera również może być dobrym 
rozwiązaniem, choć wiąże się z dużym ryzykiem, w przypadku 
niespodziewanie szybkiego, zakończenia gry przez inna osobę (30 
punktów ujemnych).

Przykład

  Gracz A Gracz B Gracz C Gracz D
 Gra 1 + 24 – 5 – 16 – 3
 Gra 2 – 6 – 11 + 22 – 5
 Gra 3 – 32 – 13 – 2 + 47

 Suma  – 14 – 29 + 4 + 39
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