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Zasady Gry Slimaki
Przygotowania do gry

Wszyscy gracze grają jako jedna drużyna. Celem gry jest odnalezienie jak największej 
liczby ślimaków i zabranie ich. Przed rozpoczęciem gry należy przygotować jeden pionek 
oraz 10 zwykłych sześciościennych kostek. 

Na początku należy ustawić pionek na zielonym polu. Grę rozpoczyna osoba, 
która  najwolniej  biega,  a  gdy  trudno  ją  wyznaczyć  to  gracz,  który  wyrzuci 
najmniej oczek na jednaj kostce.

Rozgrywka

Pierwszy z graczy rzuca jedną kostką i przesuwa pionek o tyle pól, ile wypadnie oczek. 
Jeśli  pionek  zatrzyma się  na  polu  ze  ślimakiem,  to  należy  wziąć  kolejną  kostkę.  Po 
przesunięciu pionka i ewentualnym dołożeniu kostek kolejka przechodzi na następnego 
gracza. Ta osoba wszystkimi posiadanymi kostkami (lub tylko jedną jeśli wcześniej nie 
były  żadne dodane)  i  wybiera  spośród wyrzuconych wyników te  z  najmniejszą liczbą 
oczek.  Oczka  na  tych  kostkach  muszą  być  zsumowane.  Następnie  przesuwa  pionek
o tyle pól, ile wynosi ta suma. Jeśli pionek zatrzyma się na polu ze ślimakiem, to gracze 
dokładają kolejną kostkę do gry a kolejka przechodzi na następnego gracza.
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Na przykład:

• Jeśli gracze mają do dyspozycji jedynie jedną kostkę i wypadnie 5 oczek, to pionek należy 
przesunąć o 5 pól.

• Jeśli gracze mają do dyspozycji dwie kostki i wypadnie 3 oraz 5 oczek, to pionek należy 
przesunąć o 3 pola.

• Jeśli gracze mają do dyspozycji trzy kostki i wypadnie 2, 2 oraz 3 oczek, to pionek należy 
przesunąć o 2+2, czyli o 4 pola.

• Jeśli gracze mają do dyspozycji 4 kostki i wypadnie 1, 2, 2 oraz 5 oczek, to pionek należy 
przesunąć o 1 pole.

Koniec gry

Koniec  gry  następuje,  gdy  pionek  wejdzie  na  napis  ślimaki.  W  tej  grze  nie  można 
przegrać. Gracze grają jako jedna drużyna i zawsze docierają do celu.

W grze wykorzystano grafikę udostępnioną na licencji Public Domain CC0 
przez użytkownika ArtRose (user_id:16042123) na pixabay.com 

(źródło: https://pixabay.com/pl/vectors/ślimaki-muszle-zwierząt-mięczaki-6180914/ )

Gra jest udostępniona na licencji:  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
przez Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe. 
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Rules of the game Slimaki (Polish word „Ślimaki” means „Snails”)

Preparations for the game

All players play as one team. The goal of  the game is to find as many snails as possible and take 
them. Before starting the game, you need to prepare one pawn and 10 regular six-sided dice.

At the beginning, the pawn should be placed on the green field. The player who runs the slowest 
starts the game, and when it is difficult to determine it, the player who rolls the fewest spots on one 
dice.

Game

The first player throws one dice and moves the pawn as many fields as there will be spots. If  the 
pawn stops in a square with a snail, take another cube. After moving the pawn and possibly adding 
dice, the queue goes to the next player. This person has all the dice he has (or only one if there were 
no added dice before) and chooses the one with the fewest number of  dice from the results rolled 
out. The spots on these dice must be added up. Then he moves the pawn as many fields as the sum 
is. If a pawn stops on a field with a snail, the players add another dice to the game and the turn goes 
to the next player.
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For example:

    • If the players have only one dice at their disposal and 5 spots are scored, the pawn should be moved by 5 squares.

    • If players have two dice at their disposal and 3 and 5 spots  are scored, the pawn should be moved by 3 fields.

    • If players have three dice at their disposal and 2, 2 and 3 spots  are scored, the pawn should be moved by 2 + 2, 

that is by 4 squares.

    • If  the players have 4 dice at their disposal and 1, 2, 2 and 5 spots are scored, the pawn should be moved by 

1 field.

End of the game

The game is over when the pawn enters the inscription „Ślimaki”. You cannot lose in this game. The 
players play as one team and always reach the goal.

The game uses graphics shared under the Public Domain CC0 license on pixabay.com by the user ArtRose 
(user_id:16042123) on pixabay.com 

(source: https://pixabay.com/pl/vectors/ślimaki-muszle-zwierząt-mięczaki-6180914/ )

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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