
Za każde ustawienie trzech pionków w odpowiedniej kombi-
nacji, czyli po skosie gracz otrzymuje 5 pkt. Ustalenie punk-
tacji za ułożenie jest kwestią umowną, równie dobrze może 
to być 1 pkt. lub nawet 10 pkt. Wygrywa gracz, który uzyska 
największą ilość punktów. 

Oczywiście można grać tylko do pierwszego ustawienia lub 
przewagi dwóch ustawień. Grać można na czas lub po pro-
stu dla czystej zabawy bez ograniczenia czasowego.

Jak i w poprzedniej grze to tylko podstawowy wariant gry. 
Stawiamy na twoją kreatywność, która pozwoli na wymyśle-
nie własnych reguł gry.  

Życzymy powodzenia w grze
i wielu emocji jej towarzyszących!

PODEJMIJ WYZWANIA, 
ABY POCZUĆ RADOŚĆ 
ZE ZWYCIĘSTWA

MINI GRA 2
3 PO SKOSIE
Jedna z szybszych gier, choć wymaga kombinacji. 

Plansza podzielona jest na 24 pola, na których znajdują się 
liczby od 1 do 12. Każda liczba występuje podwójnie. Pola 
wypełnione na niebiesko to pola specjalne. Ułożenie na nich 
kombinacji pionków dwukrotnie zwiększa zdobyte punkty.

Gracze układają po 4 pionki jednego koloru na wyznaczonych 
miejscach, po prawej i lewej stronie planszy. Gracze ustala-
ją między sobą kto wykona pierwszy rzut kośćmi. Rzuca się 
dwiema tradycyjnymi kośćmi do gry.

Po wykonaniu rzutu gracz ustawia dowolny swój pionek 
na wybranym polu zawierającym odpowiednią liczbę, któ-
ra odpowiada liczbie wyrzuconej na kościach. Jeśli zostały 
wyrzucone 1 i 3, gracz ma wybór ustawienia pionka na jed-
nym z trzech pól 1, 3 lub 4 (dodając dwie liczby wyrzucone 
na dwóch kostkach). Na jednym polu może stać tylko jeden 
pionek. 

Głównym zadaniem gracza jest ustawienie 3 swoich pion-
ków po skosie w dowolnym miejscu, które jest wolne. Gra 
bardzo losowa lecz wymagająca również myślenia i małej 
strategii, jak umieścić pionki i gdzie, aby udało się jak naj-
szybciej ustawić kombinację trzech pionków po skosie. 
Wbrew pozorom nie jest to zadanie banalnie proste.

PLANSZA DO GRY

PRZYKŁADOWE
USTAWIENIA
3 PIONKÓW

1 - 2 - 4
PODWÓJNA PUNKTACJA
NA NIEBIESKICH POLACH 

10 - 11 - 7  
LUB  9 - 11 - 12

2
OPCJONALNE
KARTY DO GRY
Przygotowaliśmy zestaw mini kart do gry o tej samej na-
zwie 3 PO SKOSIE, który dostępny jest online na naszej 
stronie. Są to karty dedykowane tylko do tej gry. Nie są one 
wymagane, ale mogą wprowadzić wiele nowego w każdej 
rozgrywce. Po każdym rzucie i ustawieniu pionka losuje się 
kartę i wykonuje polecenia z karty. 2


