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Zasady gry Drzewo Oliwne
Przygotowania

Gra jest przeznaczona dla 2-6 osób. Przed jej rozpoczęciem należy przygotować po 1 jednym 
pionku dla każdego gracza (najlepiej w kolorach kółek wokół planszy) oraz kostkę co najmniej 
10-ścienną. (Taka kostka może być zastąpiona przez dwie zwykłe kostki, o ile od wylosowanej na 
obu kostkach sumy odejmie się 2.)

Rozgrywka

Na początku należy ustawić pionki na kółkach wokół dużego koła. Rozpoczyna osoba, która jako 
ostatnia  jadła  oliwki.  W przypadku,  gdy  nie  da  się  jej  wyznaczyć,  to  osoba  z  największym 
wynikiem na kostce. Aby wystartować należy wyrzucić więcej niż 3 oczka. Jeśli graczowi się to 
uda, to przenosi się na najbliższe pole z brązową 3. Nie zależnie czy się uda czy nie uda wyrzucić 
tylu oczek kolejka przechodzi na następnego gracza.

Jeśli gracz już ma pionek na planszy w dużym kole, to rzuca kostką. Jeśli wyrzucił więcej niż 
liczba obok której stoi (ta bliżej środka koła), to przenosi się o jedno pole w kierunku środka 
koła. Jeśli wylosował nie więcej niż liczba, na której stoi pionek, to przesuwa się po kole (po 
liczbach w tym samym kolorze) o tyle oczek, ile wylosował.
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Dwa pionki nie mogą stać na jednym polu. Gdy następuje spotkanie, gracze rzucają kostkami. 
Kto wylosował mniej przesuwa się o 1 pole na zewnątrz koła. Jeśli to jest koło zewnętrze, to 
wraca  na  dowolne  małe  koło.  W przypadku  remisu  gracze  jeszcze  raz  rzucają  kostką.  Jeśli
w  wyniku  przesunięcia  pionek  trafia  znów pole,  gdzie  stoi  inny  pionek,  to  następuje  nowy 
pojedynek i przesunięcie jednego z pionków.

Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do pola z drzewem oliwnym. 

Gra może być pomocą dydaktyczną na 

Światowy Dzień Drzewa Oliwnego
 wypadający 26 listopada.

W grze wykorzystano następującą grafikę na licencji Public Domain CC0: 
Autor: Dimitris Vetsikas, źródło: pixabay.com/pl/photos/gaj-oliwny-drzewo-oliwne-plantacja-4194606/

Grę udostępniono na licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Zasady gry Drzewo Oliwne
Preparations

The game is intended for 2-6 people. Before starting, prepare 1 pawn for each player (preferably 
in the colors of the circles around the board) and a dice, at least 10-sided. (This dice may be 
replaced by two normal dice as long as 2 is subtracted from the total drawn on both dice.)

Game

At the beginning, pawns should be placed on circles around the large circle. The person who ate 
olives last starts. If it cannot be determined, it will be the person with the highest score on the  
dice. To start, you need to throw more than 3. If the player succeeds, he moves to the closest 
square with brown 3. Regardless of whether or not (s)he succeeds in rolling that many, the queue 
passes to the next player.

If a player already has a pawn on the board in a large circle, (s)he rolls the dice. If (s)he rolls  
more than the number he is next to (the one closer to the center of the circle), he moves one space  
towards the center of the circle. If he draws no more than the number on which the pawn stands, 
it moves along the circle (by numbers of the same color) for as many points as was drawn.
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Two pawns cannot stand on one field. When this encounter occurs,  the players roll  the dice. 
Whoever draws less moves 1 space outside the circle. If it is an outer circle, it goes back to any 
small circle. In case of a tie, the players roll the dice again. If as a result of the move, the pawn 
goes back to the field where another pawn stands, then a new duel takes place and one of the 
pawns is moved.

The first person to reach the olive tree field is the winner. 

The game may be a teaching aid on

World Olive Tree Day
celebrated on 26 November in Poland.

The game uses graphic licensed under Public Domain CC0:
Author: MDimitris Vetsikas, source: pixabay.com/pl/photos/gaj-oliwny-drzewo-oliwne-plantacja-4194606/

The game is released under the license:
 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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