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Gumowe kaczkiGumowe kaczki
Z a s a d y   g r y

Przed rozpoczęciem gry należy wyciąć żetony gumowych kaczek oraz przygotować zwykłą kostkę i po pionku dla każdego gracza.

Kaczka znajdująca się na dużym środkowym kwadracie nie ma strzałki i jest nagrodą dla gracza, który jako pierwszy dotrze na metę.

Gracze, którzy dotarli do mety nie poruszają się i nie tracą kaczek czekając na innych. Nie traci kaczek osoba, która ich nie posiada.
Gra kończy się, gdy wszyscy gracze dotrą do mety. Wygrywa osoba, która ma najwięcej kaczek na końcu gry.

Gra może być pomocą dydaktyczną na Dzień Gumowej Kaczuszki wypadający 13 stycznia.

W grze wykorzystano następujące grafiki na licencji Public Domain CC0: 
autor: Eveline de Bruin źródło: pixabay.com/pl/photos/kaczka-gumowa-kaczuszka-wanna-1592371

Gra 
planszowa

Pierwsza porusza się osoba, która wyrzuci największy niepowtarzalny wynik. Na przykład jeśli gracze wyrzucą 1, 3, 4, 4, to najwyższym 
niepowtarzalnym wynikiem jest 3. Po niej będą poruszać się kolejno osoby siedzące po prawej stronie.

Po rzucie gracz może poruszyć się o tyle pól, ile wyrzucił oczek. Jeśli wylosowana liczba nie pasuje lub nie podoba się graczowi, to może on 
przesunąć pionek o tyle pól, ile posiada żetonów gumowych kaczek. Wyboru dokonuje się po rzucie.

Pionki należy zawsze przesuwać po niebieskich polach w kierunku środka planszy (dużego niebieskiego kwadratu). Wejście na ostatnie 
pole kończy ruch, nawet jeśli gracz wylosował więcej oczek.

Jeśli gracz stanie na polu obok zdjęcia gumowej kaczki, to może zabrać jej żeton (jeśli nie został zabrany wcześniej przez innego gracza). 
Strzałka wskazuje z jakim polem sąsiaduje kaczuszka. 

Pionki graczy nie mogą stać na jednym polu (poza startem i ostatnim polem). Podczas przesuwania pinka i liczenia pól należy pomijać 
pola zajęte przez pionki innych osób.

Gdy pierwszy gracz dotrze do mety, to pozostali przestają rzucać kostkami i poruszają się w swojej kolejce o 5 pól. Przed wykonaniem 
takiego ruchu gracz oddaje jedną posiadaną kaczkę.

Gra jest udostępniona na licencji: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/przez Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.debinski.edu.pl/about-2/


Board Game Gumowe kaczkiGumowe kaczki
T h e    g a m e    r u l e s

Before starting the game, cut the rubber duck tokens and prepare a regular dice and a pawn for each player.

The two ducks in the large central square have no arrows and are a reward for the first player to reach the finish line.

The game is over when all players have reached the finish line. The person with the most ducks at the end of the game wins.

The following graphics are used under the Public Domain CC0:
author: Eveline de Bruin source: pixabay.com/pl/photos/kaczka-gumowa-kaczuszka-wanna-1592371

The first person to move is to score the highest unique score. For example, if players roll 1, 3, 4, 4, the highest unique result is 3. The 
right-hand side will move on it one by one.

After throwing, a player may move as many squares as he has rolled. If the drawn number is not wanted, the player may move the pawn 
as many fields as he has rubber duck tokens.

Pawns should always be moved along the blue fields towards the center of the board (the big blue square). Entering the last square ends 
the move, even if the player has drawn more points.

If a player stands on the field next to a picture of a rubber duck, he may take its token (if it has not been taken by another player 
beforehand). The arrow shows which square the duck is adjacent to.

Players' pawns cannot stand in one field (except for the start and the last field). When counting squares, you should ignore the squares 
occupied by other people's pawns.

When the first player reaches the finish line, the rest of the players stop rolling dice and move 5 spaces. Before making such move, the 
player gives back one duck he has.

The players who reached the finish line do not move and do not lose ducks while waiting for others. A person who does not have them does 
not lose ducks.

"Gumowe kaczki" in English means rubber ducks. The game can be used as an educational aid for the Rubber Duck Day on 
January 13

Gra jest udostępniona na licencji: The game is released under the license: 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) by Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.debinski.edu.pl/about-2/

