
1.8 ДОМИНО 
 

 

ПРЕГЛЕД 
 

• Жанр: Игра, която 
се играе с плочки  

• Играчи: 2 до 4  
• Възраст: над 5 години  
• Време за подготовка: 1  

мин.  
• Време за игра: 10 до 20  

минути 
 

• Случаен шанс: малък, трябват ви най-вече тактика или стратегия 

 

Доминото (Dominoes, Dominos) е знаменита игра в много държави. Тя 
се играе с правоъгълни „домино“ плочки. Те образуват набор, наричан  
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понякога колода или тесте. Традиционният набор се 

състои от 28 плочки от 0 до 6, а в някои варианти от 

55 плочки от 0 до 9, жаргонно наричани кости, карти, 

плочки, билети, камъни или сметала. Всяка плочка е 

правоъгълна с линия, деляща я на два квадрата. 

Всеки от тях е маркиран 
 
с някакъв брой петна (наричани също щипки) или 

е без петна. Долната повърхност на плочките е 

без каквито и да са отличителни знаци. Наборът 

за игра на домино е изобретение, подобно на 

картите за игра или на заровете, които също като 

доминото могат да се ползват по различни 

начини за игра. 
 
 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
 

БЛОК ДОМИНО 
 

СТЪПКА 1 
 
Блок доминото за 2-ма играчи е най-простият 

базов вариант на доминото. То изисква набор 

от два пъти по девет плочки, от които всеки 

играч взима седем.  
 
Оставащите плочки са „на склад“, който се ползва 

само ако играч не може да постави плочка.  
 

СТЪПКА 2 
 
Първият играч поставя плочка на масата, с което  
започва играта. Вторият продължава с една плочка с петна от неговите две. 
 

СТЪПКА 3 
 
Играч, който не може да извърши тези действия, трябва да вземе 
нова плочка от „склада“ толкова пъти колкото може да я сложи. 
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СТЪПКА 4 
 
Ако играч постави плочка с 

две еднакви числа върху нея 

напр. „4“ и на единия и на 

другия квадрат), той започва 

„кръст“ и слага втора плочка. 
 
 

СТЪПКА 5 
 
Играта свършва когато един 

играч победи чрез поставянето 

на своята последна плочка или 

когато играта е блокирана, 

защото нито един играч не 

може да играе повече. 
 

СТЪПКА 6 
 
Резултатът на победителя е 

цялата оставаща сума от числата 
 
на плочките, получени при хвърлянията на губещия. Победителят от 

една блокирана игра е играчът, който има по-нисък резултат от 

сумирането на числата и той е различен от сбора на числата на плочките. 
 

ЧЕТИРИМА ИГРАЧИ 
 
Има вариант също с четирима играчи. Правилата са същите, но всеки 
играчи получава в началото по 5 плочки. 

 

КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАУЧЕНО? 
 

УМЕНИЕ ЗА СМЯТАНЕ 
 

• Сигурно броене от 0 до 9 предмета  
• Добавяне на точки към плочките  
• Разпознаване на точките като числа  
• Различаване на различните числови структури 
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ВАРИАНТИ 
 
В продължение на 40 години играта се играе от 4 играчи, а победителят става 

този, който пръв успее да събере 150 точки, в умножение по 5, употребявайки 27 

плочки, както и употребявайки математически стратегическа отбрана и 

експлозивно настъпление. С времето играта започва да се играе от двойки 

партньори. Двойния шестзначен набор е предпочитана колода с най-нисък 

номинал на плочките, с 28 плочки или „кости“. 
 
В много варианти на играта, играчът с най-висок брой плочки, на които и на 

двата квадрата има едно и също число, напр. двойка шестици, печели. Ако 

никой няма такава плочка, то следващия чифт се нарича двойка птици, по-

нататък двойка четворки и т.н. докато има у някой от играчите най-високо 

число такива двойки. Ако никой от играчите няма „откриваща“ двойка, то 

следващото най-високо домино в най-високия комплект плочки се нарича 

„шест-пет“, „шест-четири“. В някои варианти играчите се редуват да избират 

доминото от склада докато една открита двойка е избрана и с нея се играе. 

В други варианти „ръката“ се разбърква и всеки играч избира седем плочки 

(домина). След първата ръка победителят (или победилият отбор) от 

предишната ръка (предишната игра) му е позволено да избира първи и да 

почне играейки с което и да е домино, с което разполага. 

 

ИСТОРИЯ 
 

Най-ранното споменаване на доминото е по времето на династията Сонг в 

Китай. То се появява в Италия за първи път в 18-ти век и макар да не е 

известно как китайското домино се е развило до съвременната игра, има 

предположения, че италиански мисионери в Китай може би са донесли 

играта в Европа. Името „домино“ е от приликата с един вид маска, носена 

по време на Венецианския карнавал. 

 

СПРАВКИ И ВРЪЗКИ 
 
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dominoes 
 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvuYRVDPNWRNO5SwQiRre4g 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9MeWPTqJsns  
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