
Co to jest Dobble?
Dobble jest to gra składająca się z 31symboli, umieszczonych na 31 kartach, po 6 na każdej z nich. Każda z kart posiada tylko jeden tema-
tycznie wspólny symbol z pozostałymi kartami.

Dobble zasady (jak grać)?
Jak zacząć?
Jeżeli pierwszy raz posiadasz styczność z tą grą, wyciągnij dwie losowe karty, a następnie umieść je na środku stołu pomiędzy graczami. 
Następnie, niech każde z was postara się znaleźć na tych kartach identyczne symbole (posiadające ten sam kolor, kształt, mogą się różnić 
rozmiarem). Pierwsza osoba, której uda się odnaleźć odpowiedni symbol, na głos go nazywa. Następnie, wyciąga dwie nie użyte wcześniej 
karty i kładzie je na stole. Trening powinien trwać do momentu, aż grający odkryją, iż zawsze istnieje tylko jeden wspólny symbol dla dwóch 
dowolnych kart.

Doble jak wygrywać?
Dobble jest grą, w którą można grać na wiele różnych sposobów. Niezależnie od tego, który z nich wybierzesz, zawsze wygrywa ta osoba, 
która pierwsze nazwie identyczny symbol na dwóch kartach.

Mini gry
a) Piekielna wieża
Przygotowanie do gry – Potasuj karty, a następnie połóż przed każdym z graczy po jednej odwróconej spodem do góry karcie. Na środku 
stołu zrób stos z odkrytych kart.
Cel gry – Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej kart ze znajdującego się na środku stosu.
Jak grać? – Na znak gracze sprawdzają swoje karty. Następnie, starają się jak najszybciej nazwać wspólny symbol swojej karty, z ta znajdują-
ca się na środku stosu. Pierwszy gracz, który nazwie odpowiedni symbol, zabiera daną kartę i umieszcza ja na swojej karcie. Gra toczy się do 
wyczerpania stosu kart ze środka stołu
Wygrana – Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej karty
b) Studnia
Przygotowanie do gry – Rozdaj karty pomiędzy graczy, zaczynając od tego, kto wygrał poprzednią mini grę. Ostatnią kartę, połóż pomiędzy 
graczami wierzchem do góry. Następnie, gracze tasują swoje karty i kładą je przed sobą spodem do góry.
Cel gry – Jako pierwszy pozbyć się posiadanych kart
Jak grać ? – Na ustalony wcześniej znak, gracze odwracają leżące przed nimi karty. Następnie, wymawiają na głos wspólne symbole z kartą 
leżącą na środku, a następnie kładzie ją na jej wierzchu i tak do wyczerpania wszystkich kart. Należy pamiętać, iż karta leżąca na środku, 
zmienia się za każdym razem, gdy któryś z zawodników, odnajdzie wspólny symbol. Dlatego, należy być spostrzegawczy!
Wygrana – Wygrywa ten, kto jako pierwszy pozbędzie się posiadanych kart.
c) Parzy!
Przygotowanie do gry – Przed rozpoczęciem każdej rundy, umieść przed każdym z graczy kartę umieszczoną spodem do góry. Pozostałe 
karty odłóż na miejsce.
Cel gry – Jako pierwszy pozbyć się posiadanej karty
Jak grać? – Na ustalony wcześniej znak, gracze odwracają posiadaną kartę. Uczestnik, który odnajdzie, a następnie nazwie wspólny symbol 
z kartą przeciwnika, przekazuje mu posiadana kartę zakrywając jego dotychczasową kartę. Gra toczy się do momentu, aż karty znajdą się w 
posiadaniu jednego zawodnika. W przypadku, gdy gracz który odnalazł wspólny symbol z kartą przeciwnika, posiadał więcej, niż jedną 
kartę, przekazuje wszystkie obecnie posiadane karty przeciwnikowi.
Przegrana – Przegrywa ten, kto na końcu rozgrywki, będzie posiadał wszystkie karty
d) Złap je wszystkie!
Przygotowanie do gry – Przed rozpoczęciem każdej rundy, umieść na środku stołu kartę wierzchem do góry oraz tyle zakrytych kart ilu 
graczy bierze udziału w rozgrywce. Nie użyte karty, odłóż na bok, użyjesz ich w następnej turze.
Cel gry – Zdobyć więcej kart, niż reszta graczy
Jak grać – Na ustalony wcześniej znak, gracze odwracają karty umieszczone wokół środkowej karty. Zadaniem graczy jest nazwanie 
wspólnego symbolu danej karty, z tą umieszczoną na środku. W przypadku, gdy któryś z uczestników poprawnie nazwie symbol, zabiera 
odwróconą kartę.
Wygrana – Wygrywa ten, kto po wyczerpaniu kart ze stołu, będzie posiadał ich najwięcej.
e) Zatruty podarunek
Przygotowanie do gry – Potasuj, a następnie umieść po jednej zakrytej karcie przed każdym z uczestników. Pozostałe karty, połóż 
wierzchem do góry, jedna na drugiej na środku stołu.
Cel gry – Zebrać jak najmniej kart, ze środka
Jak grać ? Na ustalony wcześniej znak, gracze odwracają posiadaną kartę. Uczestnik, który odnajdzie, a następnie nazwie wspólny symbol 
karty ze środka z kartą przeciwnika, przekazuje mu ją zakrywając tą, którą do tej pory posiadał. Rozgrywka trwa do wyczerpania kart ze 
środka stołu.
Wygrana – Wygrywa ten, który na końcu gry, będzie posiadał najmniej kart
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