
GRY NA KARTCE PAPIERU (w kratkę) 
Przy opisie gier korzystałam z informacji: Wikipedia. Gry z użyciem kartki papieru. 

 

Dzisiaj proponuję trzy gry na kartce papieru.   

Pierwszą grę na pewno znacie, ale kolejne mogą być dla Was nowe.   

Gry są przeznaczone dla dwóch osób, ale… można grać samemu będąc jednym i drugim graczem, ćwicząc 

zasady i strategię.  W drugą grę (kreski) może grać kilka osób.   

Potrzebne: kartka papieru w kratkę, kolorowe długopisy (pisaki, kredki), wskazany inny gracz.  

Namówcie domowników i bawcie się dobrze. 

 

1. Kółko i krzyżyk. Gra strategiczna dla dwóch graczy, najczęściej na polu o wymiarach 3 x 3 kratki. 
Gracze rysują swoje znaki (kółko lub krzyżyk) dążąc do postawienia trzech znaków w jednej linii,  
przy jednoczesnym uniemożliwieniu tego samego przeciwnikowi.  

Przykładowy przebieg rozgrywki: 

 

 
 

Kółko i krzyżyk do pięciu.  Gra wywodzi się z japońskiego gomoku znanego już p.n.e. w którym na 
planszy układane są czarne i białe kamienie.  
W wersji papieru w kratkę gracze kolejno rysują swój znak (kółko lub krzyżyk) starając się postawić  
pięć znaków obok siebie w linii poziomej, pionowej lub po skosie i jednocześnie uniemożliwiając to 
przeciwnikowi. Pole gry nie jest ograniczone.  
 

 

2. Kreski (szewc). Gra strategiczna polegająca na zamykaniu pól.  Gracze na przemian stawiają kreski  
na krawędziach kratek. Ten, który jako ostatni wykona ruch zamykający pewien obszar, przejmuje go  
i cieniuje (lub w inny sposób oznacza) jako swoje terytorium.  
Gra toczy się do zacieniowania ostatniej wolnej kratki lub do momentu gdy jeden z graczy się podda, 
albo obaj się zgodzą skończyć grę i podliczyć punkty. Punkty uzyskuje się za każdą zamkniętą 
(zacieniowaną) kratkę. 
 
Przykładowy przebieg rozgrywki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_strategiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Tic-tac-toe-game-1.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Tic-tac-toe-game-2.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gra_w_kreski_rozgrywka.svg


 

3. Kropki. Gra strategiczna polegająca na otaczaniu kropek przeciwnika własnymi kropkami.  
 
Potrzebne dwa kolorowe długopisy lub pisaki. Grający na przemian stawiają kropkę na przecięciu  
linii starając się otoczyć kropki przeciwnika. Gdy to się uda, kropki otaczające łączy się linią  
i powstaje baza. Linię można poprowadzić między kropkami, jeśli są one oddalone o jedną kratkę  
w pionie, poziomie lub na ukos. Przykładowe „bazy” na rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gra kończy się z chwilą zapełnienia całej kartki, lub w momencie gdy jeden z graczy się podda,  
albo obaj się zgodzą skończyć grę i podliczyć punkty. Punkty uzyskuje się za każdą otoczoną kropkę  
przeciwnika, a traci za otoczone własne kropki. 

 

Grając w kropki nie można:  
o łączyć linią swojej kropki zamkniętej w bazie  

przeciwnika, tworząc w ten sposób bazy zazębione, 
o tworzyć baz otwartych przy krawędzi kartki, 
o tworzyć pustej bazy,  

nawet dołączając ją do bazy już istniejącej, 
o dostawiać kropek w istniejącej  bazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zobaczenia na zajęciach MDK  
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