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M u R a R zP l a n s z o w a



Z a s a d y

M u R a R zG r y

Gra nawiązuje do dawnej gry podwórkowej o tym samym tytule. 

Na początku gracze dobierają sobie odpowiednią liczbę pionków.
2 graczy 3 graczy 4 graczy 5 graczy

po 5 pionków po 3 pionki po 2 pionki po 2 pionki

Wariant Bez Gracza Murarza-

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować po 2-5 pionków dla każdego gracza (każda osoba powinna mieć inny kolor) 
oraz 1 pionek murarza a także kostkę dziesięciościenną.

Na początku gracze ustawiają wszystkie swoje pionki po jednej stronie planszy na polach z cyframi. Na jednym polu 
może stać kilka pionków (tego samego lub różnych graczy).

Gdy pionki graczy są rozstawione, jedna z osób rzuca kostką za murarza. Wylosowana liczba pokazuje jakiej kolumny 
pilnuje murarz i pośrodku kolumny z tą liczbą ustawia pionek murarza (pole z grubszą ramką). Wszystkie pionki stojące 

na polu z tą liczbą zostają zdjęte z planszy i po zakończeniu kolejki ułożone w mur. 

Mur jest budowany przez murarza ze złapanych pionków, gdy pozostałe pionki przesuną się na drugi koniec pola. Gracz 
reprezentujący murarza pod koniec kolejki ustawia pierwszy złapany pionek pośrodku kolumny z cyfrą 0. Jeśli złapano 

więcej pionków, to zajmują one pola w sąsiednich kolumnach, czyli z 1, potem z 2, potem z 3 itd.

Niezłapane pionki murarza przesuwane są na drugą stronę planszy (na pola z tymi samymi cyframi). Jeśli jakiś pionek 
trafia przy przesuwaniu na pionek zbudowanego wcześniej muru, to jest traktowany jako złapany.

Po przesunięciu pionków na drugą stronę gracze rozstawiają je ponownie po tej samej stronie planszy na polach z 
cyframi. Mogą je ustawić na tych samych polach lub zmienić kolumnę na inną. Cały czas obowiązuje zasada, że na polu 

z cyfrą może stać dowolna liczba pionków. To jest koniec pierwszej kolejki.



Wariant Z Graczem Murarzem-

W grze wykorzystano następujące grafiki na licencji Public Domain CC0: 
autor: Gerd Altmann, źródło: pixabay.com/pl/illustrations/rama-odchodzi-liść-kamienie-mur-457341/
autor: Inactive account – ID 1873844, źródło: pixabay.com/pl/photos/mur-z-cegły-ściana-tło-budynek-1260304/

Kolejny gracz rzuca kostką za murarza. Jeśli wyrzucił liczbą, której kolumna jest już blokowana przez mur (w tej kolumnie 
stoi pionek w środkowym wierszu), to rzuca aż wypadnie liczba oznaczająca kolumnę nie blokowaną przez mur. Potem 
powtarza czynności (ustawia pionek w odpowiedniej kolumnie i sprawdza, które pionki zostały złapane przez murarza i 

przez mur. Złapane pionki ustawia w mur zaczynając od pierwszego wolnego pola obok istniejącego muru (lub od 
kolumny 0, jeśli wcześniej muru nie było).

Po przesunięciu pionków na drugą stronę gracze rozstawiają je ponownie po tej samej stronie planszy na polach z 
cyframi. Mogą je ustawić na tych samych polach lub zmienić kolumnę na inną. Do końca gry obowiązuje zasada, że na 

polu z cyfrą może stać dowolna liczba pionków.

Pionki nie złapane przez murarza przesuwane są na drugą stronę planszy (na pola z tymi samymi cyframi). Po 
przesunięciu pionków na drugą stronę gracze rozstawiają je ponownie po tej samej stronie planszy na polach z cyframi. 

Gracze mogą je ustawić w tych samych kolumnach lub zmienić je na inną. To jest koniec drugiej kolejki.

Następnie kolejny gracz rzuca kostką za murarza. Powtarzane są czynności z drugiej kolejki. Gra kończy się, gdy murarz 
złapie wszystkie pionki (nikt nie wygrywa) lub zostanie tylko jeden pionek (ten gracz wygrywa).

To jest wariant dla przynajmniej 3 graczy. Jedna z osób będzie murarzem. Ta osoba nie może przegrać i można ją 
polecić dziecku, które ma problem z przegrywaniem.

Wszystkie zasady z poprzedniego wariantu pozostają takie same z wyjątkiem tej dotyczącej przechodzenia funkcji 
murarza. Za każdym razem jest to ta sama osoba i nie kieruje ona pionkami, które muszą przechodzić na drugą stronę 

planszy.

Jeśli na planszy pozostanie tylko jeden z pionków (poza murarzem), to jego właściciel wygrywa a pozostali przegrywają. 
Jeśli w ostatniej kolejce murarz złapie wszystkie pionki, to wszyscy gracze poza murarzem przegrywają. 

Gra jest udostępniona na licencji: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC 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/


The Rules

M u R a R zOf Game

At the beginning, the players choose the appropriate number of pawns.
2 players 3 players 4 players 5 players
5 pawns 3 pawns 2 pawns 2 pawns

The Game Without A Bricklayer Player

The game refers to the old backyard game of the same title. Children in Poland played it several dozen years ago. The 
Polish word Murarz means bricklayer.

Before starting the game, you should prepare 2-5 pawns for each player (each person should have a different color) and   
  1 for the bricklayer, as well as a ten-sided dice.

At the beginning, the players place all their pieces on one side of the board on the number boxes. Several pieces (of the 
same player or different players) can stand on one field.

When the players' pieces are set up, one of the players throws the dice for the bricklayer. The drawn number shows what 
column is being guarded by the bricklayer and places the bricklayer pawn in the center of the column with this number 

(the field with the thicker frame). All pawns standing on the field with this number are removed from the board and placed 
in a wall.

The wall is built by a bricklayer from captured pieces. The player representing the bricklayer in a given turn places the first 
caught pawn in the middle of the column with the number 0. If more pawns are caught, they occupy the spaces in the 

adjacent columns, i.e. with 1, then with 2, then with 3, etc.

Pawns not caught by the bricklayer are moved to the other side of the board (to fields with the same numbers). If a pawn 
is moved to a pawn that builds a wall, it is treated as caught.

After moving the pieces to the other side, the players place them again on the same side of the board, on the fields with 
numbers. Players can place them on the same fields or change the column to a different one. There is always a rule that 

any number of pawns can stand on the field with a number.



The Game With A Bricklayer Player

The following graphics are used in the game (under the Public Domain CC0 license):
author: Gerd Altmann, source: pixabay.com/pl/illustrations/rama-odchodzi-liść-kamienie-mur-457341/
author: Inactive account – ID 1873844, source: pixabay.com/pl/photos/mur-z-cegły-ściana-tło-budynek-1260304/

The next player rolls the dice for the bricklayer. If he rolls a number whose column is already blocked by a wall (in this 
column there is a pawn in the middle row), then he throws a number that means a column not blocked by a wall. Then he 

repeats the actions (he places the pawn in the appropriate column and checks which pawns were caught by the 
bricklayer and by the wall. He places the captured pawns in the wall, starting from the first free field next to the existing 

wall (or from column 0, if there was no wall before).

After moving the pieces to the other side, the players place them again on the same side of the board, on the fields with 
numbers. Players can place them on the same fields or change the column to a different one. There is always a rule that 

any number of pawns can stand on the field with a number.

Pawns not caught by the bricklayer are moved to the other side of the board (to fields with the same numbers). After 
moving the pieces to the other side, the players place them again on the same side of the board, on the fields with 

numbers. Players can place them on the same fields or change the column to a different one. There is always a rule that 
any number of pawns can stand on the field with a number.

Then the next player rolls the dice for the bricklayer. The steps from the second round are repeated. The game ends 
when the bricklayer catches all the pieces (no one wins) or only one piece is left (this player wins).

This is a variant for at least 3 players. One of the people will be a bricklayer. This person cannot fail and can be 
recommended to a child who has a problem with losing.

All the rules from the previous variant remain the same except for the one regarding the transition of the bricklayer 
function. Each time it is the same person and he does not control the pieces that have to go to the other side of the board.

If only one of the pieces remains on the board (except the bricklayer), its owner wins and the rest lose. If in the last turn 
the bricklayer catches all the pieces, then all players except the bricklayer lose.

The game is licensed under the following 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/

