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ZSÁKUTCA
2 játékos részére
Ez a legegyszerűbb dominó játék. A dominókat keverjétek meg, 
és képpel lefelé tegyétek az asztalra. A játékosok sorsolással 
döntik el, hogy ki kezd. Ezután mindkét játékos húz 7 dominót.  
A maradék dominókat rakjátok félre, azok ebben a körben nem 
vesznek részt.
A kör végén az összes dominót újra össze kell keverni (azokat is, 
amiket az első körben nem használtatok). 
A kezdő játékos lerakja az egyik dominóját az asztalra. Ezután 
ellenfelének kell leraknia egyet saját dominói közül. A játékosok 
felváltva raknak le dominókat az alábbi szabályok szerint:

• Az első kör előtt a játékosok megállapodnak abban, hogy 
hány pontig tart a verseny (ez lehet 50, vagy 100 pont, vagy 
bármekkora érték).

• A játék elején a kezdő játékos bármelyik dominóját lerakhat-
ja. A következő körökben csak olyan dominó rakható le, amin 
a lerakott dominósor egyik végével megegyező számú pötty 
van. (pl. 2 pötty mellé 2 pöttyös dominó kerül).

• Azokat a dominókat, amiknek a két oldalán eltérő számú 
pötty van hosszában kell lerakni, azokat viszont, amiknek  
a két oldalán ugyanannyi pötty van, keresztben.

JÁTÉKSZABÁLY
HU

7 játékvariáns egy dobozban: 
1-4 játékos részére, 6 éves 
kortól. 

A doboz tartalma: 
28 db dominó.
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• A játékosok csak a korábban lerakott dominóvonal két végé-
re rakhatják le a dominójukat.

• Ha egy játékos a csík egyik végére sem tud dominót lerakni, 
azt mondja: „PASSZ”.

• Ha egy játékosnak sikerült mind a 7 dominóját lerakni, azt 
mondja: „DOMINÓ”, és megnyerte a kört. A társának meg 
kell számolnia a nála maradt dominókon lévő pöttyöket.  
A nyertes annyi pontot kap, amennyi pötty maradt ellenfe-
le dominóin.

• Ha egyik játékosnak sem sikerül az összes dominóját le-
rakni, vagyis a lerakott dominósort egyikük sem tudja 
folytatni, akkor a játék „ZSÁKUTCÁ”-ba jutott. Ekkor a játé-
kosok megmutatják egymásnak a náluk maradt dominó-
kat. A nyertes ebben az esetben az, akinél a megmaradt 
dominókon a pöttyök száma a kevesebb. A nyertes annyi 
pontot kap, ahány pötty maradt ellenfele dominóin.

• A következő körben a másik játékos kezd, és a további 
körökben is felváltva kezdhetnek, mindaddig, amíg vala-
melyikük el nem éri az előre meghatározott pontértéket.

TARTALÉKOS DOMINÓ 
2 játékos részére
A dominókat keverjétek meg, és képpel lefelé tegyétek az 
asztalra. Minkét játékos húz 7 dominót. A többi dominót rak-
játok félre. A játék megegyezik a ZSÁKUTCA szabályaival, az 
alábbi eltéréssel: 
Ha egy játékos a saját dominói közül nem tud rakni, húzhat 
egyet a félrerakott dominók közül. Ha ezt a dominót sem tud-
ja lerakni, akkor a sajátjai közé teszi, majd újabb dominókat 
húz fel egyesével az asztalról, egészen addig, amíg olyat nem 
talál, amit le tud rakni a dominósor egyik végére. Az is lehet-
séges, hogy az összes dominót fel kell vennie az asztalról. Az 
asztalon lévő dominók közül kell húzni akkor is, ha a soron 
lévő játékos már az összes dominóját lerakta. Ha az asztalról 
az összes dominó elfogyott, akkor a szabályok megegyeznek 
a ZSÁKUTCA szabályaival, azzal a kivétellel, hogy az egyes 
körök pontjait nem kell összeadni. A játékot az nyeri meg, 
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akinek sikerül minden dominóját lerakni, vagy akinek a keve-
sebb pötty van a megmaradt dominóin.

MATADOR
2 játékos részére
Ebben a játékban az alábbi dominóknak van fontos szerepük: 
0/0 (dupla 0), 6/1, 5/2, 4/3 – ezek a MATADORok. Ezek az el-
ső kivételével olyan dominók, amiken a pöttyök összege 7. 
Mindkét játékos húz 3 dominót, és úgy rakja maga elé, hogy  
a másik ne láthassa. Döntsétek el, hogy ki kezdi a játékot.  
A kezdő játékos a 3 dominójából egyet lerak az asztalra. 
Társának úgy kell leraknia egy dominót, hogy az egymás mel-
letti dominó oldalak értéke 7 legyen. Ha ilyen dominója nincs, 
de van nála egy MATADOR, azt is leteheti a sor bármelyik vé-
gére, az utolsó dominó értékétől függetlenül. Társának ezt 
követően a szokásos módon kell folytatnia a sort: a pöttyök 
összegének 7-nek kell lennie Ha egy játékosnak nincs lerakha-
tó dominója, sem pedig MATADORja akkor addig kell dominó-
kat húznia kell asztalról, amíg nem talál egy olyat, amit le tud 
rakni. Az is előfordulhat, hogy a játékosnak az összes domi-
nót fel kell húznia.
Ha egy játékos nem tud dominót lerakni, és az asztalon sin-
csenek már felhúzható dominók, akkor kimarad, és ismét  
a társa rakhat. A játékot az nyeri meg, akinek elfogy az összes 
dominója, és az asztalon sincs már felhúzható dominó. Ha 
egyik játékos sem tud dominót lerakni, de mindkettőjüknél 
vannak még dominók, akkor a megmaradt dominókat felfor-
dítják. A nyertes az, akinél a megmaradt dominókon lévő 
pöttyök összege kisebb.

BERGEN
2–3 játékos részére
Keverjétek össze a dominókat, és képpel lefelé tegyétek az 
asztalra. Minden játékos húz 6 dominót. A játékot az kezdi, 
akinél a legkisebb értékű dupla dominó van. Az asztal közepé-
re teszi a dupla dominóját, és ezért 2 pontot kap. Ha senkinél 
nincs dupla dominó, akkor az kezd, akinél az egy dominón lé-
vő pöttyök összege a legkisebb. A játékosok ezt követően 
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sorban egymás rakhatnak le 1 dominót az asztalon lévő sor 
valamelyik végére. Céljuk, hogy a szabályok betartásával úgy 
rakjanak le dominót, hogy a lerakott sor két végén ugyanannyi 
pötty legyen. Amikor ez sikerül, a játékos 2 pontot kap. Ha  
a játékosnak dupla dominó lerakásával sikerül elérnie ezt, ak-
kor 3 pontot kap. Ha egy játékos a szabályok alapján nem tud, 
vagy taktikai okokból nem akar dominót lerakni, fel kell húznia 
egy dominót az asztalról. Ha ezután sem tud, vagy akar rakni, 
azt mondja „PASSZ” és a következő játékos rakhat. A játék vé-
get ér, ha a zsákutcába jut, és az asztalon nincsenek már felhúz-
ható lapok. A nyertes az, akinél nem maradt dupla dominó. Ha 
több játékosnál is maradt dupla dominó, akkor a nyertes az, 
akinek kisebb értékű a dupla dominója. Ha senkinek nincs dupla 
dominója, akkor a nyertes az, akinek a megmaradt dominóin 
lévő pöttyök összege a legkisebb.
A játék a következő körben folytatódik. A nyertes az, akinek 
elsőként sikerül 15 pontot összegyűjtenie.

SZEVASZTOPOL
4 játékos részére / kis tétek
A győztes jutalmul kapja az összegyűjtött téteket (dió, édes-
ség, aszalt gyümölcs). A játék elején minden játékos beteszi  
a tétjét a bankként szolgáló tálkába. A dominókat keverjétek 
össze, és képpel lefelé tegyétek az asztalra. Mindenki húzzon 
7 dominót. A játékot az kezdi, akinél a dupla 6-os dominó van. 
A többiek az óramutató járásának irányában következnek.  
A soron lévő játékosnak olyan dominót kell leraknia, aminek 
az egyik oldalán 6 pötty van. Dominókat nem csak a sor végé-
re, hanem az asztalon lévő dominó oldalához is le lehet rakni. 
Ha a játékosnak nincs 6 pöttyös dominója, akkor passzol, és 
kimarad.
Amikor a dupla 6-os körül kialakult a kereszt, a játék új fázisba 
lép. A soron lévő játékos a szabályok betartásával a kereszt 
bármelyik ágához lerakhat dominót. Az a játékos, akinek első-
ként fogynak el a dominói megkapja a bank ¾ részét. A többi-
ek tovább játszanak. Akinek másodikként sikerül leraknia  
a dominóit, megkapja az utolsó tétet a bankból. Az utolsó két 
játékos nem kap semmit. A játék második fázisára is érvé-
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nyes a szabály, hogy amennyiben egy játékos nem tud lerakni 
dominót, passzolnia kell. A játék úgy is véget érhet, hogy zsák- 
utcába jutnak a játékosok. Ebben az esetben a nyertes az, 
akinek a maradék dominóin a pöttyök összege a legkisebb:  
ő kapja a tétek ¾ részét. A második helyezett az, akinek  
a második legkevesebb pötty van a dominóin, ő kapja a mara-
dék 1 tétet a bankból.

HUSZONEGY
2–4 játékos részére / kis tétek
Ez a játék a Black Jack kártyajáték dominós változata. A bank-
nak adott tét nem pénz, hanem valami kis apróság, amit szíve-
sen megosztunk társainkkal, pl. gyümölcs, keksz, rágógumi.
A dominókat keverjétek össze, és képpel lefelé fordítva tegyé-
tek az asztalra. A játékosok az óramutató járásának irányában 
vegyenek fel 2-2 dominót. Mindenki nézze meg, hogy a két 
dominóját és számolja meg a rajtuk lévő pöttyöket, de a töb-
bieknek ne mutassa meg. A játék célja 21 pötty gyűjtése, vagy 
minél jobban megközelíteni a 21 pöttyöt. Ha valaki úgy gon-
dolja, hogy a nála lévő dominókon túl kevés a pötty, húzhat új 
dominót az asztalról. Természetesen újabb az dominó húzása 
nem mentes a kockázattól. Ha a játékos pöttyeinek száma 
akár 1-gyel is meghaladja a 21-et, akkor nincs esélye meg-
nyerni a bankot. Ha senki sem akar több dominót húzni, akkor 
mindenki felfordítja a dominóit, és megszámolják a pöttyöket. 
Ha senkinek sincs pont 21 pöttye, akkor a nyertes az, aki leg-
közelebb volt a 21-hez.

SOLO DOMINÓ
1 játékos részére
A játék fejleszti a kombinációs készséget. Először minden 
dominót fordíts képpel lefelé, és keverd őket össze. Ezután 
válassz ki 5 dominót, és ezeket fordítsd fel. Egyet válassz ki 
közülük, ezt tedd az asztal közepére – ez lesz az alap dominó.
Most próbálj az alap dominótól a jól ismert szabályok alapján 
elindulva újabb dominókat lerakni. Ha sikerül 4 felfordított 
dominót leraknod, akkor felfordíthatsz újabb 4-et, és tovább 
építheted a sort. Fontos, hogy a lerakható dominókat mindig 
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le kell rakni. Ha megakadsz, annyi dominót fordíthatsz fel újra, 
amennyit leraktál. Ez a szabály a játék folyamán végig érvény-
ben marad.
Akkor nyerted meg a játékot, ha az összes dominót le tudtad 
rakni. Ha ez nem sikerült, és néhány dominó az asztalon ma-
radt, akkor vesztettél. Az is előfordulhat, hogy úgy vesztesz, 
hogy nincs is minden dominó felfordítva. Ez akkor fordul elő, 
ha a felfordított 5 dominóból egyet sem tudsz lerakni a sor 
végére.
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