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1. TECHNIKI UKŁADANIA PŁYTEK
Ustawianie płytek tak aby nie wywróciły sie przypadkowo przed ukończeniem całości projektu jest nie lada wyzwaniem. Można jednak uniknąć nieporządanych 
efektów podświadomie wywołanego drżenia rąk poprzez stosowanie grzebienia lub zostawianie odstępów (luk technicznych) w ciągach. Puste miejsca uzupełniamy 
na samym końcu łącząc odcinki w całość. Przypadkowe wywrócenie krótkiego odcinka nie niweczy całej, nieraz wielogodzinnej pracy.

W poziomie
płytki ustawiane poziomo wywracają się jedna obok drugiej co przy odpowiednim układzie kolorów płytek umożliwia tworzenie kolorowych wzorów czy nawet 
całych obrazów jak w mozaikach. Przy układaniu długich ciągów polecamy stosowanie grzebienia pozwalającego na zachowanie równych odstępów pomiędzy 
płytkami.

Grzebień

Fragment ulicy...

Grzebień

W pionie
płytki ustawione pionowo w odstępach wywracają się jedna na drugą. 
Przy układaniu długich ciągów polecamy stosowanie grzebienia.
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2. ROZJAZDY / ROZGAŁĘZIENIA CIĄGÓW PŁYTEK (bez użycia akcesoriów)
Odpowiednio ustawione płytki umożliwiają tworzenie zakrętów lub rozgałęzień węży pod dowolnym kątem w zakresie do 90 stopni.

Rozdzielenia pod dowolnym kątem 
przykłady rozdzielenia ciągu głównego na 2 i 3 rzędy.

Rozdzielenia pod kątem prostym 

Rozgałęzienia pod dowolny kątem 
przykłady rozgałęzień / odnóg bocznych przy zachowaniu dalszego biegu ciągu głównego. 

Nieskończona

 liczba
kombinacji
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Kołowrotek

3. ROZJAZDY / ROZGAŁĘZIENIA CIĄGÓW PŁYTEK (z użyciem akcesoriów)
Tworzenie rozgałęzień czy zawracających węży możliwe jest również przy wykorzystaniu akcesoriów takich jak kołowrotek czy młyn.

Kołowrotki / zawracanie
Tworzenie zakrętów pod kątem 180 stopni czyli zawracanie biegu węża stojącego obok.

Kołowrotki / zawracanie z rozdzielaniem
w przeciwieństwie do rozjazdów kołowrotek wstawiony pomiędzy płytkami główego ciągu (1) spowoduje wywrócenie sąsiadującego (2) ale jego bieg będzie miał 
przeciwny kierunek niż rzędu (1). 

(1)

(2)

Młyn / zawracanie z rozdzielaniem
podobnie jak kołowrotek ramię młyna wstawione pomiędzy płytkami główego ciągu (1) umożliwia wywrócenie ciągu (2) w przeciwnym kierunku gdy oba rzędy 
znajdują sią na 2 różnych poziomach (RYSUNKI A i B).

Akcje 1-poziomowe

Akcje 2-poziomowe

(1)

(2)

A

Młyn

(1)

(2)

B

winda

Młyn / efekt „winda”
Przy ustawianiu ciągów na coraz to wyższych poziomach wstawione pomiędzy płytki młyny spowodują, 
że przy stosunkowo krótkich rzędach ruch zostanie przeniesiony na kolejne piętra bez konieczności tworzenia 
konstrukcji schodów. Uzyskamy w ten sposób efek windy.
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W wariancie drugim korzystamy tylko ze standardowych płytek Trick Logic.
Jedną dodatkową ustawiamy opartą pod lekkim kątem o pierwszą płytkę rzędu (2). Aby go ustabilizować i zapobiec przypadkowemu wywróceniu się łączymy oba rzędy 
(1) i (2) dodatkową płytką ustawioną jak na rysunku A. Oczywiście, wywracający się rząd (1) uwalnia płytkę spinającą i puszcza w ruch rząd (2). Oczywiście i tutaj rząd (1) 
nie musi kończyć się na zakręcie. Taki trik można wykorzystać do uruchomienia dodatkowego prostopadłego rzędu przy czym (1) biegnie dalej 
swoim zaprojektowanym wcześniej torem RYSUNEK B.

Wariant 2

4. ZAKRĘT POD KĄTEM 90 stopni
Istnieją 2 sposoby na tworzenie zakrętów pod kątem prostym.

W wariancie pierwszym potrzebujemy dodatkową płytkę P100 „most”, której długość jest dokładnie dwukrotnością standardowej płytki Trick Logic.
Ustawiamy ją opartą pod lekkim kątem o ciąg płytek (1) dokładnie na przeciwko prostopadłego rzędu (2), który chcemy wywrócić. Wywracający się rząd (1) uwalnia 
dłuższa płytkę, która wprawia w ruch rząd (2). Oczywiście rząd (1) nie musi kończyć sie na zakręcie. Taki trik można wykorzystać do uruchomienia dodatkowego 
prostopadłego rzędu przy czym (1) biegnie dalej swoim zaprojektowanym wcześniej torem RYSUNEK B.

Wariant 1

5. SKRZYŻOWANIE 1-poziomowe
Najłatwiejszym sposobem na utworzenie skrzyżowania w 1 poziomie jest wykorzystanie płytki P100 ustawionej na końcu pierwszej części ciągu (2). 
Dzięki podwójnej długości ma ona większy zasięg, zatem wywracając się potrąci ciąg stojący po drugiej stronie rzędu (1). Pamiętać należy aby konstrukcja
całości ciągów domino doprowadziła najpierw do wywrócenia się ciągu (1) a dopiero później (2).
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6. SCHODY I MOSTY 
Korzystając z akcesoriów schody i mosty możemy tworzyć wielopoziomowe przeploty rzędów płytek. W tym wariancie kolejność wywracania się ciągów 
nie jest istotna.

Skrzyżowania 2 - poziomowe
do utworzenia skrzyżowania potrzebna jest 1 para schodów oraz płytka P100 (most).

Warianty wielopoziomowe

Wariant 1 -poziomowy

Schody
mosty

7. USTAWIANIE PŁYTEK / efekt „mur”
Ustaw płytki po skosie jak rząd (2) (RYSUNEK A). Wywracający się rząd (1) ustawi z nich mur (RYSUNEK B).

(1)

(2)

A

B

(2)

(1)
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Skrzyżowania wielopoziomowe
do utworzenia skrzyżowania potrzebna jest odpowiednia do zaplanowanej 
konstrukcji ilość par schodów oraz płytek P100 (most).



filary

 wielopoziomowe

8. TRIKI ZE SZPULĄ 
Walec w kształcie tradycyjnej szpuli to ciekawe akcesorium przydatne zarówno przy trikach domino jak i przy konstrukcjach 
architektonicznych. Rozpędzony wąż trafiając na szpulę spowalnia swój bieg. Chwila, którą powolnie toczący się walec szpuli 
potrzebuje na przebycie zaprojektowanej drogi  potęguje napięcie widzów. Kształt szpuli, wycięcie pomiędzy jej kołami umożliwia 
stabilne położenie mostu P100 i stworzenie konstrukcji wozu, który popchnięty nabierze pędu i poruszy kolejne, stojące w odległości 
płytki . Przy projektowaniu wielopoziomowych przeplotów lub długich mostów szpule odgrywają rolę filarów konstrukcyjnych

Szpula
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starter

walec walec

wóz



9. KONSTRUKCJE PRZESTRZENNE
Elementami urozmaicającymi projektowane krajobrazy ciągów domino są różnorodne konstrukcje przestrzenne 2D i 3D. Oczywiście połączenie ich zakończeń
z końcami poszczególnych rzędów daje widowiskowe efekty rozsypywania się.

MUR 2D lub PIRAMIDA 2D
Rozsypuje się „stopniowo” a nie zawala w całości. Dobry efekt przy tworzeniu węży z krajobrazami górskimi lub miejskimi. Aby mur upadł wystarczy wywrócić jedną 
ze skrajnych płytek podstawy. Mur może być wyprowadzony kolejnymi piętrami na kształt piramidy 2D lub płasko,
jak tradycyjny mur – co wymaga jednak wykończenia 
skrajnymi płytkami jak na rysunkach poniżej

Kolejne poziomy | operację łączenia naprzeciwległych rzędów powtarzamy aż do uzyskania wymażonej wysokości muru… lub aż do znudzenia 
UWAGA: jeżeli będziemy budować mur w sposób opisany powyżej w miarę dokładania pięter powstanie nam piramida 2D. Aby ustawić prosty mur pamiętajcie 
o układaniu płytek na końcu i początku wymaganej długości w sposób pokazany na wstępie niniejszego tutoriala.

:)

Piętro 2: (zielone płytki) | łączymy rzędy prostopadłymi 
płytkami zawsze koniec jednej z początkiem drugiej płytki 
(rys.2).

Piętra kolejne | w ten sam sposób… 
Pamiętajcie – zawsze jak największe 
odstępy pomiedzy płytkami w pionie.

Piętro 1: podstawa | płytki układamy w dwóch 
równoległych rzędach, naprzemiennie w porządku jak na 
rysunku 1. Im więcej ich ustawimy tym dłuższy będzie mur

Piętro 3: (naturalne płytki) | tak samo – łączymy rzędy 
prostopadłymi płytkami zawsze koniec jednej                     
z początkiem drugiej płytki ale zawsze z odstępem 
większym niż 1 płytka (rys.3 i rys.4).
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PIRAMIDA 3D / wariant 1

Efektowna konstrukcja przestrzenna. Rozsypuje 
się „stopniowo” a nie zawala w całości. Dobry 
efekt przy tworzeniu węży z krajobrazami 
górskimi lub miejskimi. Podobne piramidy 
wykorzystane były przy układaniu scenerii 
arktycznej podczas bicia rekordu Domino w 
2009 roku. Aby piramida upadła wystarczy 
wywrócić jedną ze skrajnych płytek podstawy.

Piętro 1: podstawa | płytki układamy           
w dowolnej ilości rzędów według schematu 
na rys 1. Im więcej, tym większa będzie 
podstawa piramidy a co za tym idzie – ona 
sama będzie wyższa.

Piętro 2: (zielone płytki) | łączymy rzędy po 
skosie (rys. 2). W tym przypadku otrzymujemy 
6 oddzielnych rzędów.

Piętro 3: łączenie | od tego piętra zaczynamy 
naprzemiennie łączyć dotychczas niezależne, 
sąsiednie rzędy.

Kolejne piętra: od teraz łączymy rzędy co 3 piętro jak na rysunkach poniżej.
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podstawy

Skrajna
Wytrąć

płytkę z



PIRAMIDA 3D / wariant 2

Równie efektowna konstrukcja przestrzenna jak pokazane wcześniej. Rozsypuje się „stopniowo” a nie zawala w całości od razu. W zasadzie samą piramidę stanowi 
tylko jedna pierwsza ściana pozostałe są jej kopiami, niepołączonymi z sobą i ustawionymi w normalnych odstępach do wywracania domino. Aby piramida upadła 
należy doprowadzić koniec węża do wszystkich skrajnych płytek jej podstawy zgodnie z rysunkami poniżej. Wyprowadzenie dalszego, jednego lub kilku ciągów z drugiej 
strony piramidy nie jest problemem. Upadająca konstrukcja puści w ruch dowolnie ustawione elementy za nią.
 UWAGA! Ustawienie takiej konstrukcji wymaga bardzo spokojnych i zręcznych rąk.
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Dla 
wybitnie

rak
zręcznych 

UWAGA!
Wielkość piramidy (jej długość) może być 
dowolna. Tak samo wysokość, która zależna jest 
od ilości rzędów płytek w podstawie.



1. TECHNIKI KONSTRUKCYJNE UKŁADANIA PŁYTEK
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Żadne z tradycyjntch klocków drewnianych nie dają takiej satysfakcji ze zbudowanych obiektów jak płytki „Trick Logic”. 
Mimo, iż nie posiadają żadnych systemów łączenia pozwalają na ustawianie nawet najbardziej skomplikowanych budowli. 
Im dokładniej przemyślana jest konstrukcja ścian oraz konstrukcja wewnętrzna podtrzymująca piętra i utrzymująca budowlę 
w całości tym większe zadowolenie.  jest sztuką wymagającą nie tylko kreatywnego myślenia                      
i przewidywania zachowania się poszczególnych elementów pod wpływem innych, ale również koncentracji, uspokojenia        
i opanowania wywołanego podświadomie drżenia rąk. Przy odrobinie wyobraźni z płytek Trick Logic można wyczarować 
konia, czołg a nawet cały ogród z drzewami! Wbrew pozorom nie jest to zabawa 
tylko dla najmłodszych. Poniżej tylko kilka przykładów konstrukcji ścian i dachów. Liczba możliwości jest dużo większa             
i ograniczona tylko wyobraźnią.

Budowa bez łączeń

Galeria na stronach www.tricklogic.com. 

Rodzaje konstrukcji ścian / mur podwójny ze wspornikami

Rodzaje konstrukcji ścian / mur pojedynczy, przekładany

UWAGA!
Oprócz samych murów niezwykle ważnym elementem 
konstrukcji są filary wewnętrzne, na których oprzemy kolejne 
piętro budynku.

filary
(oznaczone na śliwkowo)

piętra i dach
(konstrukcja na następnej stronie)



S: 13/17

Rodzaje konstrukcji ścian / piętra 1

2

Na ustawionej wcześniej podstawie zawierającej ściany 
konstrukcyjne (mur) oraz odpowiednio umiejscowione 
filary - podpory stropu umieszczamy płytki P100 (most) 
lub odpowiednią ilość standardowych płytek P50 tak aby 
utworzyć podstawę do położenia podłogi kolejnego 
piętra (RYSUNEK 1).  Następnie na nich układamy 
podłogę (RYSUNEK 2 i 3 - niebieskie płytki). Na rysunkach 
4 i 5 pokazujemy dalszą przykladową konstrukcję pięter       
z opisem ustawiania balkonu.

3

balkon

(1)
(2)

(3)

UWAGA!
(1)

(2)
(3).

Aby umieścić balkon należy pamiętać o dodatkowych płytkach  leżących na nim. 
Stanowią one przeciwwagę dla podstawy balkonu , której połowa nie ma oparcia       
w płytkach poniżej. To samo dotyczy również płytek tworzących dach 

4

stronach

budynkiInne

na kolejnych 

www.tricklogic.com
Lub na...
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Pokrycia dachowe

Poniżej znajdziecie kilka przykładowych konstrukcji dachów. Od prostych po wymagające przemyślenia i zręczności rąk. Płytki kolorowe nie są lakierowane ani 
woskowane. Dzięki ich matowej powierzchni nie ślizgają się i przy odpowiedniej konstrukcji więźby dachowej nie zsuwają się. Mogą być zatem poukładane ukośnie jako 
dachówki.

... i wiele, wiele innych.

poziom
Wybierz

trudności

1
2

3

4



2.PRZYKŁADY BUDYNKÓW
Jedynym ograniczeniem konstruowania budowli z Trick Logic jest wyobraźnia i kreatywność konstruktora. Bardzo przydatne przy zabawach konstrukcyjnych są takie 
akcesoria jak schody oraz płytki długie P100 „mosty”. Poniżej przedstawiamy przykłady 4 prostych budynków, do budowy których nie jest potrzebnych więcej niż 111 
standardowych płytek P50. 
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Domek / 40 elementów:
- 36 x płytka P50
- 4 x płytka P100 most

Wieża / 53 elementy:
- 53 x płytka P50
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Mur z bramą i wieżami / 62 elementy:
- 62 x płytka P50
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Mur z bramą i wieżami / 111 elementów:
- 100 x płytka P50
- 9 x płytka P100 most
- 2 x schody


