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Zasady gry

WYPRAWA NA DNO
23 stycznia 1960 po raz pierwszy na dno Rowu Mariańskiego opuścił się  
pojazd z ludźmi. Załoga zmierzyła, że rów ma 10916 metrów głębokości.  

Potem kolejne wyprawy pokazywały, że rów jest coraz mniejszy, bo na dno  
opadały różne rzeczy. Ostatni pomiar w 2012 roku pokazał, że głębokość rowu  

wynosi  już tylko 10 898 metrów. 
Tymczasem Ty stajesz na czele nowej wyprawy, która ma zmierzyć jak głęboki  
jest rów teraz. Oprócz twojej wypływają jeszcze dwie łodzie. Wasze pojazdy  

nie są jednak najnowsze i nie zawsze dają radę szybko się zanurzyć. Im  
głębiej, tym trudniej nimi sterować.

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować 2 zwykłe kostki do gry oraz po 1 pionku dla 
każdego gracza (najlepiej, aby gracze wybierali między czarnym, zielonym i czerwonym 

pionkiem).

Na początku gracze ustawiają swoje pionki na napisie „Wyprawa na dno”. Potem ustalają 
kolejność poruszania się. Kto wyrzuci w sumie najwięcej oczek na dwóch kostkach zaczyna 

grę. Pozostali będą poruszać się kolejności coraz mniejszych wyrzuconych sum.

W swojej kolejce gracz rzuca dwoma kostkami i sumuje wynik. Jeśli liczba jest większa niż 
liczba na kolejnej łodzi podwodnej w tym samym kolorze, to przesuwa pionek na łódź 

podwodną z tą liczbą. Za każdym razem musi to być łódź z liczbą o 1 większą niż na łodzi,
na której stoi pionek. (Pierwszy raz przesuwamy pionek na pole z łodzią z liczbą 1). Kolejka 

gracza trwa, aż wylosowana liczba nie będzie większa niż liczba na kolejnej łodzi. Potem 
kolejno tak postępują następni gracze. Każdy z graczy przesuwa swój pionek po łodziach z 

napisami w kolorze tego pionka.

Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do dna, czyli przesunie pionek na pole 
z łodzią oznaczoną liczbą 10. W tym momencie gra się kończy a pozostali gracze gratulują 

zwycięzcy udanej wyprawy i umawiają się za ile czasu wyruszą na kolejną.
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