
Gra dla 2-5 graczy w wieku 8-108 lat  
Autor gry: Reiner Knizia 

ELEMENTY GRY
•  66 kart śmieciaków •  6 koszy na śmieci

OGÓLNY OPIS GRY
Na stole znajduje się 6 koszy na śmieci z sześcioma rodzajami śmieciaków. 
Podczas gry będziecie zapełniać te kosze, wykładając obok nich karty śmieciaków. 
Część kart będziecie także odkładać przed sobą. Za śmieciaki na odłożonych kartach 
otrzymacie punkty, jeżeli kosze z tymi śmieciakami się zapełnią. Wygrywa gracz, 
który na koniec gry zdobędzie najwięcej punktów.
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PRZYGOTOWANIE GRY

PRZEBIEG GRY

1. DOBIERASZ KARTY Z BANKU

2. WYKŁADASZ KARTY (OPCJONALNIE)

Z banku kart weź wszystkie karty z jednym wybranym rodzajem śmieciaków.  
Dołóż je do kart trzymanych w ręku. 

Przykład: 
a   Gracz wziął z banku wszystkie 

karty z zielonym śmieciakiem.
b   Dołożył je do kart 

trzymanych w ręku. 

A Kosze

B  Stos kart D Bank

Zaczyna najmłodszy gracz. Następnie gra przebiega w kolejności zgodnej 
z ruchem wskazówek zegara. W swojej turze wykonujesz następujące działania:

A  Ułóżcie kosze w takiej kolejności 
jak na rysunku obok. 

B   Potasujcie karty śmieciaków 
i ułóżcie je na stole w stos 
obrazkami do dołu. 

C   Ze stosu rozdajcie każdemu 
graczowi po 5 kart śmieciaków. 
Karty trzymajcie w ręku tak, 
aby inni nie widzieli, co się na nich 
znajduje.  

D  Z wierzchu stosu weźcie 5 kart 
i połóżcie je na stole obrazkami 
do góry, będzie to bank kart. 

Możesz (ale nie musisz!) wyłożyć z ręki od 2 do 6 kart z tym samym śmieciakiem. 
Sam decydujesz, ile z tych kart dołożysz do kosza z takim samym śmieciakiem, a ile położysz 
przed sobą na stole. 
•  Nie możesz położyć wszystkich kart obok odpowiedniego kosza albo wszystkich kart 

przed sobą. Przy koszu i przed sobą możesz wyłożyć od 1 do 3 kart.

C  5 kart w ręku

a bBank
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3. UZUPEŁNIASZ BANK

•  Karty, które masz przed sobą układasz w stos obrazkami do dołu. W trakcie gry 
nie możesz sprawdzać, co się na nich znajduje. 
• Możesz wyłożyć karty z innym śmieciakiem niż wcześniej dobrany. 

Dokładasz do banku nowe karty ze stosu tak, aby w banku było 5 kart.
Po wykonaniu powyższych działań twoja tura kończy się i do gry przystępuje gracz siedzący 
po twojej lewej stronie. 

Przykład:
Gracz wyłożył 5 kart 
z zielonym śmieciakiem. 
Trzy karty wyłożył obok kosza 
z zielonym śmieciakiem, 
a dwie na stole przed sobą 
(obrazkiem do dołu).

KONIEC GRY
Gra się kończy w momencie, gdy do któregoś 
z koszy dołożona zostanie piąta karta śmieciaka. 
Oznacza to, że kosz ten jest wypełniony. 
Śmieciak przedstawiony na tym koszu da wam 
najwięcej punktów.
Teraz sprawdźcie, które dwa kolejne kosze są 
najbardziej wypełnione. Śmieciaki przedstawione 
na nich również dadzą wam punkty. Jeśli kilka koszów 
na śmieci jest tak samo wypełnionych, wybieracie 
ten kosz, który znajduje się wyżej (patrz przykład). 

III miejsce

I miejsce

II miejsce
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Przykład: Gracz dołożył piątą kartę do kosza 
z pomarańczowym śmieciakiem. Pomarańczowy 
śmieciak wypełnił kosz, następuje więc koniec gry. 
Fioletowy śmieciak wypełnił swój kosz jako drugi 
w kolejności (4 karty). Zielony i żółty wspólnie zajmują 
kolejną pozycję (po 3 karty). Zielony znajduje się 
jednak wyżej, więc to on zajmuje trzecie miejsce.



Karty trzymane w rękach odkładane są do pudełka.
Odkrywacie karty leżące przed wami na stole i liczycie punkty w poniższy sposób:
•  za każdą kartę przedstawiającą śmieciaka, który zajął I miejsce, dostajecie 2 punkty.
•  za każdą kartę przedstawiającą śmieciaki, które zajęły II i III miejsce, dostajecie 1 punkt. 
•  pozostałe karty śmieciaków nie dają punktów. 

Wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów. 

Uwaga! Jeżeli na koniec swojej tury nie możesz uzupełnić banku do pięciu kart 
(wszystkie karty w stosie zostały wykorzystane), gra się kończy bez wskazania, 
który śmieciak zajął I miejsce. Trzy najbardziej wypełnione kosze dają graczom punkty. 
Każda karta śmieciaka w ich kolorze równa jest 1 pkt. 

W rozgrywce 4-osobowej możecie grać z podziałem na dwie 
2-osobowe drużyny. Gracze z tej samej drużyny powinni usiąść 
naprzeciwko siebie. 
Gra przebiega tak jak w podstawowym wariancie z jedną różnicą. 
Zamiast wykładać karty możesz przekazać partnerowi dwie 
karty ze swojej ręki. Karty przekazujesz w taki sposób by inni nie 
wiedzieli, co się na nich znajduje. Przed podliczeniem punktów 
gracze tworzący drużynę łączą karty, które położyli przed sobą. 

DRUŻYNOWY WARIANT GRY

II i III miejsceI miejsce
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Grę polecają:
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Przykład liczenia punktów:
Gracz ma 8 kart, za które zdobył 8 punktów.
Dwie pomarańczowe karty dają mu 4 punkty.
Trzy zielone karty dają mu 3 punkty. 
Jedna fi oletowa karta daje mu 1 punkt. 
Pozostałe dwie karty, żółta i niebieska 
nie dają mu punktów.

4 pkt

3 pkt

1 pkt

0 pkt


