
   1     2      3     4      5      6     7      8     9

    Znaki 

  Bambusy

    Kółka

   1     2      3      4      5      6     7      8     9

Wiatry:  

   E(1)              S(2)                 W(3)              N(4)

    Wsch.          Poł.             Zach.          Półn.

Pory roku

Wiosna(E)         Lato(S)            Jesień (W)        Zima (N)

Kwiaty:

Smoki:

           Zielony        Czerwony         Biały

Reguły chińskie tradycyjne. Ściąga. 
Więcej na stronie mahjong.info.pl 

BUDOWA MURU
Mur jest złożony z 4 ścian. Ściana to 17 par 
(bez bonusowych. 18 par z bonusowymi kamieniami).

WYBÓR PRZERYWAJĄCEGO
Dealer (Wschód) - Rzut 1x kostkami. Rzucający odlicza od 
siebie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wybrany 
Przerywający rzuca kostkami i sumuje z liczbą wyrzuconą 
przez Wschód - odlicza wyrzuconą liczbę oczek na swojej 
ścianie, lub gdy większa – od PRAWEJ. Wyjmuje dwie pary 
kamieni, kładzie je na murze po PRAWEJ stronie od 
przerwy (luźne kamienie) i robi przerwę w Murze. 

MARTWY MUR
Od przerwy w PRAWO – 14 kamieni to Martwy Mur 
(uzupełniany lub nie uzupełniany – do uzgodnienia). 
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ROZDANIE KAMIENI

Od przerwy w LEWO (niektóre warianty – rozdanie 
kamieni  w prawo), po 4 kamienie.

 Kolejność :

E S W N

Do 12 kamieni w ręce każdego gracza. Potem w takiej 
samej kolejności po jednym kamieniu. E bierze 
dodatkowy, 14. kamień. 

Poszczególne Kwiaty/Pory roku są przypisane 
do Wiatrów

Kwiaty – czerwone cyfry, czarne znaki 
(1-E 2-S 3-W 4-N)

Pory roku – czarne cyfry, czerwone znaki

UKŁADY

Według wartości (od najsłabszego): 
Chow, Pung/Kong, chow do Mahjong, 
para do Mahjonga, Pung/Kong do Mahjonga.

GRA NIEROZEGRANA

Wyczerpanie kamieni w Żywym Murze. Nie następują 
wtedy rozliczenia między graczami, nie następuje 
zmiana wiatrów. 

ROZLICZENIA

Możliwe bardzo wysokie punktacje przez podwojenia, 
dlatego ustala się limit. Najczęściej 2 000.

• Wygrany otrzymuje ugrane punkty od 
wszystkich.

• Przegrani płacą wygranemu jego liczbę 
punktów, następnie rozliczają się 
między sobą, płacąc sobie różnicę 
swoich punktów. 

• Wschód otrzymuje/płaci podwójnie. 

Podstawowe punkty

Małe Kamienie1 Wielkie Kamienie2

Układ Odkryte Zakryte Odkryte Zakryte

Chow (sekwencja) 0 0 0 0

Pung (trójka) 2 4 4 8

Kong (czwórka) 8 16 16 32

Pary

Smoki 2
Własny wiatr 2
Wiatr rundy 2

Wiatr własny 
i rundy

4

Pozostałe pary 0

Bonusowe kamienie

Kwiat (każdy) 4 
Pora roku (każdy) 4 

1 Małe kamienie to Znaki, Kółka lub Bambusy o wartościach od 2 do 8 włącznie.

2 Wielkie kamienie to kamienie skrajne (czyli 1 i 9 dowolnego koloru) i Honory (czyli Wiatry i Smoki). 
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Punkty dla gracza, który zrobił Mahjonga:

Zrobienie Mahjonga...................................................................20 (10)3 
Zrobienie Mahjonga jedynym możliwym kamieniem4................2 
Wyjęcie ostatniego kamienia z muru (czyli nie ze zrzutki)........2

Podwojenia

Dla gracza, który złożył Mahjonga

Jedno podwojenie (punkty podstawowe x2):

• Złożenie Mahjonga ostatnim kamieniem z Żywego Muru (Z dna morza)

• Złożenie Mahjonga ostatnim kamieniem z Żywego Muru, który został wzięty i 
wyrzucony (Złowienie ryby z dna rzeki)

• Złożenie Mahjonga Luźnym Kamieniem (Zwycięstwo na szczycie/dachu)

• Gdy ostatni kamień z Muru kompletuje Konga lub jest Bonusowym Kamieniem – 
wtedy gracz bierze Luźny Kamień, i tym Kamieniem kompletuje Mahjonga. Też 
może kwalifikować do zwycięstwa „Na dachu”. (Otwierając kwiat) 

• Same Chow + niepunktowana para

• Mahjong bez Chow

• Mahjong złożony z Honorów (Smoki, Wiatry) i tylko jednego koloru (np. tylko 
kółka)

• Mahjong z Wielkich Kamieni (1, 9, Smoki, Wiatry) z jakąkolwiek parą

• Mahjong przez zrabowanie Konga

Dwa podwojenia (punkty podstawowe x4):

• Mahjong złożony z samych Wielkich Kamieni (1, 9, Smoki, Wiatry)

Trzy podwojenia (punkty podstawowe x8):

• Mahjong złożony z kamieni jednego rodzaju (bez użycia Honorów)

3  niektóre źródła podają 10 punktów, inne 20 za zrobienie Mahjonga

4 Np. przy czekaniu zamkniętym (środkowy do chow), czekaniu pojedynczym (do pary), czekaniu skrajnym (3 
do 12, lub 7 do 89 do chow). 
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Podwojenia dla wszystkich graczy

Jedno podwojenie (punkty podstawowe x2):

a) Pung/Kong Smoków

b) Pung/Kong Wiatru rundy

c) Pung/Kong własnego Wiatru

d) Bukiet wszystkich Kwiatów [4 kwiaty]

e) Bukiet wszystkich Pór Roku [4 pory roku]

f) Para z Własnego Kwiatu i Pory Roku

g) 3 ukryte Pungi

h) Dwa układy Smoków i para trzeciego Smoka (Trzech Małych Mędrców) 
[w sumie 3 podwojenia → patrz a)]

i) Trzy układy Wiatrów i para czwartego Wiatru (Cztery Mniejsze 
Błogosławieństwa/Cztery Małe Radości) [niezależne od podwojeń b) i c)]

Dwa podwojenia (punkty podstawowe x4):

l) Trzy układy Smoków (Trzech Wielkich Mędrców/Trzy Wielkie Smoki) 
[w sumie 5 podwojeń – patrz wyżej]

m) Cztery układy Wiatrów (Cztery Wielkie Błogosławieństwa/Cztery Wielkie 
Radości) [niezależne od podwojeń za układy własnego/uprzywilejowanego wiatru – 
patrz wyżej]
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UKŁADY SPECJALNE:

I grupa (sytuacyjne)
Układy niezwykle rzadkie, będące „uśmiechem losu”, dziełem czystego przypadku, całkowicie niezależne od

graczy. Dają maksimum punktów.

• Wyłowienie Księżyca z Dna Morza (Catching the Moon from the Bottom of the Sea) – 
gdy ostatnim kamieniem w Żywym Murze jest „Księżyc” (1 kółko), i tym kamieniem gracz 
kompletuje Mahjonga. (Limit) [bryt. oficjalne]

• Błogosławieństwo Niebios (Heaven’s Blessing)– Jeżeli rozdane czternaście kamieni dla 
Wiatru Wschodniego daje mu od razu Mahjonga. (Limit) [bryt. oficjalne]

• Błogosławieństwo Ziemi (Earth’s Blessing)– Jeżeli Wiatr Południowy, Zachodni lub 
Północny może zrobić Mahjonga pierwszą zrzutką Wiatru Wschodniego. (Limit) [bryt. oficjalne]

• Dwukrotne Szczęście (Kong on Kong) – Jeżeli gracz skompletuje Konga, weźmie Luźny 
Kamień, którym skompletuje drugiego Konga, następnie weźmie kolejny Luźny Kamień, 
którym zrobi Mahjonga. (Limit) [bryt. oficjalne]

• Zebranie Kwiatu Śliwy z Dachu (Gathering plum bossom from the roof)– Jeżeli gracz 
bierze Luźny Kamień, uzupełniający za Konga/Kwiat/Porę Roku, i jest to właśnie Pięć Kółek 
(Kwiat Śliwy) robiące Mahjonga. (Limit) [bryt. oficjalne]

II grupa 

A. kategoria (nieskompletowane bezpunktowe – z muru)

Układy trudne do złożenia, nieprzynoszące korzyści, gdy nie zostaną skompletowane. Kamienie w większości są
wzięte z Muru, z wyjątkiem ostatniego. Układy możliwe do zdobycia, gdy po rozdaniu ok. 2/3 kamieni daje szanse

na taki układ.

Pary Honorów (All Pair Honours) – pary
Smoków, Wiatrów lub Kamieni
Brzegowych (1, 9). (ukryty: Limit) [bryt.
oficjalne]

Przeplatanka (Knitting) – siedem par o tych samych numerach, ale w  (tylko!) dwóch 
rodzajach (np. 2 Kółka i 2 Bambusy, 4 Kółka i 4 Bambusy) bez Wiatrów i Smoków. Pary nie 
mogą się powtarzać. (ukryty: Połowa limitu) [bryt. oficjalne]

Potrójna przeplatanka (Triple Knitting)– cztery zestawy trzech kamieni o tych samych 
numerach, ale z trzech różnych kolorów i para z dwóch kolorów, bez Wiatrów i Smoków. 
(ukryty: Połowa limitu) [bryt. oficjalne]
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Trzynaście Wyjątkowych Cudów
(Trzynaście Sierot) (Thirteen Unique
Wonders)– jeden kamień z każdego
Smoka, każdego Wiatru, każdej Jedynki i
każdej Dziewiątki. Jeden z tych kamieni
w parze. (ukryty: Limit) [bryt. oficjalne]

Wijący się Wąż (Wriggly Snake) – sekwencja od 1 do 9 w jednym rodzaju oraz po jednym
kamieniu z każdego Wiatru.  Jedynka (np.  1 bambus) w parze. (ukryty:  Limit).  Inna wersja
tego układu to zestaw Jedynek i Dziewiątek, para Dwójek, Piątek lub Ósemek oraz dwóch
Chow  z  pozostałych  (brakujących)  kamieni  –  wszystko  złożone  z  tego  samego  rodzaju
kamieni. (odkryte: Limit) [bryt. oficjalne]

B. kategoria – nieskompletowane dające punkty

Układy łatwiejsze do skompletowania, dające punkty, nawet gdy w całości nie zostaną skompletowane. Układy
łatwe do „przerobienia” w zwykłego Mahjonga, gdy brane kamienie nie będą pasować.

Cesarski Nefryt (Imperial Jade) – układ złożony z
zestawów zielonych kamieni. Zielone kamienie to 2, 3, 4,
6 i 8 Bambusów oraz Zielone Smoki. Może być także
wystąpić raz Chow (2,3,4). (odkryty: Limit) [bryt.
oficjalne]

Honory (All Honours/All Winds and Dragons)– ręka złożona z zestawów z samych Honorów (4 zestawy i para).
(odkryty: Limit) [bryt. oficjalne]
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Poczwórny Dostatek (Fourfold Plenty)– cztery Kongi i para. (odkryty: Limit) [bryt. oficjalne]

Zakopany  Skarb (Buried  Treasure)–  zakryte  Pungi  w  jednym  rodzaju,  ewentualnie  z
Wiatrami czy Smokami i para. (ukryty: Limit) [bryt. oficjalne]

Bramy Niebios (Gates  of  Heaven)–  (zakryty)  Pung  Jedynek,  (zakryty)  Pung Dziewiątek,
sekwencja od 2 do 8 z jedną parą, wszystko w jednym kolorze. (ukryty: Limit) [bryt. oficjalne]

Głowy i  Ogony (Heads and Tails)– Pungi  i/lub Kongi  Jedynek i  Dziewiątek  oraz para z
Kamieni Brzegowych. (odkryty: Limit) [bryt. oficjalne]

Czystość (Purity)  -  Pungi i/lub Kongi i  para w jednym kolorze, bez Wiatrów, Smoków ani
Chow. (odkryty: Limit) [bryt. oficjalne]

Cztery Błogosławieństwa Unoszące się nad Progiem (Four Large Blessings)– Pungi i/lub
Kongi każdego z czterech Wiatrów i jakakolwiek para. (odkryty: Limit) [bryt. oficjalne]

Trzech Wielkich Mędrców (Three Great Scholars/Big Three Dragons)– Pungi i/lub Kongi
wszystkich  trzech  Smoków,  jeden  dowolny  Pung  lub  Kong  i  para.  (odkryty:  Limit)  [bryt.
oficjalne]
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C. Dodatkowe, nieużywane w turniejach, często pochodzące z odmiany
amerykańskiej

Wietrzne chow(?) (Widny Chow)  -  po jednym Chow z każdego koloru, każdym wietrze –
jeden wiatr w parze. [jeden z prostszych] (ukryty, połowa limitu)

Gertie's  Garter  – kamienie  1-7  z  dwóch  różnych  rodzajów  [wyższe  sekwencje  to
Przeplatanka] (ukryty, limit)

Królewski  Rubin  (Royal  Ruby) –  pungi  lub  kongi  czerwonych  bambusów  (1,5,7,9)  i
Czerwonego Smoka [trudniejsze od Cesarskiego Nefrytu, bo mniej możliwości) (odkryty: limit)

Rubinowy Jadelit/Nefryt(?) (Ruby Jade) – Pungi Smoków: Czerwonego i Zielonego + Pung
zielonych bambusów + pung czerwonych bambusów + para obojętnych bambusów (odkryty:
limit)

Rubinowa Ręka (Ruby Hand)  – siedem par czerwonych kamieni (1,  5,  7,  9 bambusów i
Czerwone Smoki) [faktycznie musi zawierać dwa ukryte Kongi] (ukryty: limit)

Greta's Garden – 1-7 jednego koloru + po jednym z każdego honoru (wiatry + smoki). (ukryty:
limit)

Uśmiech szczęścia (Windfall)  – pięć par z jednego koloru + po jednym z każdego wiatru.
(ukryty: limit)

Oddech smoków (Dragon's Breath) – pięć par jednego koloru i po każdym smoku + jeden w
parze. (ukryty: limit)

Ogon smoka (Dragon's Tail) – 1-9 jednego koloru i pung smoków z parą wiatrów, albo pung
wiatrów i para smoków. (ukryty: limit)

Dragonet  –  trzy  pary  jednego  koloru,  para  honorów  i  sześć  pozostałych  honorów.
(ukryty: limit)

Five Odd Honours – 1-9 jednego koloru + pięć różnych honorów. (ukryty: limit)

Ważka (Dragonfly)  – trzy pungi w różnych kolorach, po każdym smoku + jakakolwiek para.
(ukryty: limit, odkryty: połowa limitu)

Brudne Pary (Dirty Pairs) – siedem jakichkolwiek par (ukryty: połowa limitu)

Czyste Pary (Clean Pairs) – pary z honorów i tylko jednego koloru (ukryty: limit)
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