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Zasady gry czosneK
1.

Przeznaczona jest dla 2-3 osób, których celem jest przejęcie większości z 7 umieszczonych na 
planszy pól z czosnkiem. Przed rozpoczęciem gry należy przygotować jedną zwykłą kostkę 
oraz po 4 pionki dla każdego gracza.

2.
Grę rozpoczyna osoba,  która  wyrzuci  najwięcej  oczek na kostce.  Jeśli  taki  sam najwyższy 
wynik uzyska więcej niż jedna osoba, to takie osoby rzucają kolejny raz robią między sobą 
dogrywkę.  Po  wybraniu  pierwszego  gracza  ustalana  jest  kolejka  –  będą  to  kolejno  osoby 
siedzące po prawej stronie. Pionki gracze trzymają przy sobie w tzw. „ręce”, aż do momentu 
wystawienia ich na planszę (patrz pkt 3A).

3.
W swojej kolejce gracz rzuca kostką i ma dwie możliwości:

A. Wystawania swojego pionka na planszy. Jest to możliwe, jeśli gracz ma pionka w „ręce” 
oraz wylosuje liczbę od 1 do 5 i pole przy tej liczbie nie jest zajęte przez jakikolwiek pionek. 
Nie można wystawić pionka po wylosowaniu 6 ani  na pole,  które jest  zajęte  przez innego 
(nawet własnego) pionka. Wystawienie pionka nie jest obowiązkowe. Jeśli gracz ma już pionek 
na planszy może go poruszyć zamiast wystawiać nowego. 

B. Poruszenia swojego pionka. Jest możliwe, jeśli został on wcześniej wystawiony na planszy. 
Pionek może poruszać się jedynie między polami połączonymi czarną ścieżką. Można wybrać 
dowolny kierunek ruchu, ale podczas ruchu  w danej kolejce wolno tylko raz przejść przez 
każde z pól. Powtórne przejście przez jakieś pole jest możliwe dopiero w następnej kolejce. 

Niebieskie strzałki pokazują przykład dobrego ruchu żółtego Przykłady  niedozwolonych  ruchów.  Czerwona  strzałka  to  
pionka po wyrzuceniu przez gracza 6 oczek. przejście nie po czarnej ścieżce. Niebieskie strzałki pokazują  

zawracanie żółtego pionka w jednej kolejce.

Jako,  że  na  jednym  polu  może  stać  tylko  jeden 
pionek,  to  przesuwając  pionek  nie  liczy  się  pól 
zajętych przez pionki. Na przykład, gdy żółty pionek 
będzie musiał się poruszyć się o 6 pól a po drodze na 
planszy będą trzy niebieskie pionki,  to liczenie pól 
będzie wyglądać jak na rysunku po prawej stronie.

4.
Koniec  gry  następuje,  gdy  jeden  z  graczy  zajmie  cztery  pola  z  czosnkiem.  Taka  osoba 
wygrywa. Gra kończy się również, gdy wszystkie pola z czosnkiem zostaną zakryte. Wtedy 
wygrywa osoba lub osoby, które zakryły najwięcej pól z czosnkiem.

http://www.debinski.edu.pl/


Zasady gry czosneK
The Polish word CZOSNEK in English means garlic.

1.
It is designed for 2-3 people, whose goal is to take over most of the 7 fields with garlic on the  
board. Before starting the game, prepare one standard dice and 4 pawns for each player.

2.
The game is started by the person who rolls the most. If more than one person has the same 
highest score, then such persons throw again and make additional throws among themselves. 
After selecting the first player, a queue is established - these will be the people sitting on the 
right side in turn. The players keep their pawns with them in the until they are placed on the 
board (see point 3A).

3.
In their turn, the player rolls the dice and has two options:

A. Putting their  pawn on the  board. It  is  possible  if  the  player  has  a  pawn and  draws
a number from 1 to 5 and the field next to that number is not occupied by any pawn. You cannot 
place a pawn after drawing 6 or on a field that is occupied by another (even your own) pawn. It  
is not obligatory to display a pawn. If a player already has a pawn on the board, he may move it  
instead of placing a new one.

B. Movement of  your pawn. It  is  possible if  it  has been previously placed on the board.
A pawn can only move between fields connected by a black path. You can choose any direction 
of  movement,  but  when  moving  in  a  given  turn,  you  may  only  pass  each  space  once.
Re-crossing a field is possible only in the next turn.

The blue arrows show an example of a good move of yellow. Examples  of  forbidden  movements.  The  red  arrow  is  
transition  the player throws 6 on dice. not along the black path.  The blue arrows show that the  

yellow pawn returns in one turn

As only one pawn can stand on one field, moving  
a pawn does not count the fields occupied by pawns. 
For  example,  when  a  yellow  pawn  has  to  move  
6 squares and there are three blue pieces on the board 
along the way, the squares will be counted as shown 
in the picture on the right.

4.
The game is over when one of the players has occupied four spaces with garlic. Such person 
wins. The game also ends when all garlic fields are covered. Then the person or persons who 
covered the most garlic fields win.
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Dodatkowe informacje

 czosneK
Gra może być pomocą dydaktyczną w Dniu Czosnku obchodzonego w Polsce

19 kwietnia.

Do przygotowania planszy wykorzystano grafiki udostępnione na licencji 
Public Domain CC0 przez użytkownika OpenClipart-Vectors na pixabay.com.

Gra jest udostępniona na licencji: 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 

przez Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe.

Additional information
The game can be a didactic aid on the Garlic Day celebrated in Poland on April 19.

Graphics made available under the Public Domain CC0 by the user 
OpenClipart-Vectors at pixabay.com were used to prepare the board.

The game is released under the following license: 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 

by Educational project Basiowe Gry Planszowe. 
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http://www.debinski.edu.pl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl
http://www.debinski.edu.pl/
http://www.debinski.edu.pl/

