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6. Wprowadzenie do tematu :

         Zanim zagracie w „ sportową ruletkę domową” przeczytajcie kilka informacji, co to jest 
ruletka i skąd się wywodzi. 
        Ruletka jest uważana za jedną z najstarszych gier w historii, której początki wywodzą się
z gier opartych na kole znanych w Starożytnych Chinach i Rzymie. Dzisiejsza wersja ruletki 
powstała we Francji, stąd pochodzi też nazwa gry, Roulette oznacza po francusku “małe koło”
Została ona wynaleziona w XVII wieku przez francuskiego matematyka Blaise Pascala, który 
chciał stworzyć grę hazardową. Gra zaczęła rozprzestrzeniać się po Europie, przez pewien 
czas była szczególnie popularna w Niemczech. Prawdziwy sukces gra odniosła jednak 
w Monako. Ruletka stała się fundamentem imperium hazardu w Monte Carlo.
 

 
       Pierwsza w historii nowoczesna Ruletka została wymyślona przez Louisa i François 
Blanc w 1842 roku, zbudowali oni koło ruletki francuskiej zawierające 37 liczb, w tym jedno 
“0”. Zero zostało wprowadzone, aby zwiększyć przewagę i zysk kasyna, aby Ruletka nie stała
się propozycją przynoszącą kasynom straty. Bracia spopularyzowali grę w całych Niemczech,
zanim hazard został zakazany. W tym czasie Louis i François zostali przedstawieni królowi 
Karolowi.

      Król Karol rozpaczliwie potrzebował rozwiązania problemów finansowych, które 
dręczyły jego królestwo. W rezultacie, bracia Blanc otrzymali możliwość stworzenia kasyna, 
w zamian, Ruletka stała się ważnym źródłem dochodów królestwa. Wkrótce Ruletka zdobyła 
dużą popularność i stała się głównym symbolem kasyn Monte Carlo.

     Wiele lat później gra przekroczyła Ocean Atlantycki i zaczęła rozprzestrzeniać się po 
Stanach Zjednoczonych Ameryki, szczególną popularność zyskała w czasach gorączki złota. 
Przy dużej obfitości pieniędzy i szybko rozwijającej się gospodarce, ruletka zyskiwała na 
popularności wśród bogaczy, który obstawiali wysokie stawki. Popularność gry rosła w 
niesamowitym tempie. W rezultacie, kasyna zdecydowały się zwiększyć swój zysk i 
przewagę, dodając do koła pole z podwójnym zerem “00”. Jest to jedyny amerykański wkład 
w historii ruletki.

 

https://www.onlinecasinobluebook.com/education/tutorials/roulette/


 
         Dziś, francuską wersję Ruletki z pojedynczym “0”, można spotkać w kasynach w 
Europie, a amerykańską wersję ruletki z podwójnym “00”, można spotkać w Las Vegas i 
Atlantic City. Obecnie ruletka jest bardziej popularna w Europie, głównie z powodu lepszych 
szans wynikających ze stosowania tylko jednego “0”. Oczywiście w świecie hazardu online, 
gracze mogą cieszyć się oboma wersjami gry, niezależnie od tego gdzie przebywają. W 
kasynach online powstało też wiele innych, unikalnych wersji Ruletki, które gracze mogą 
wypróbować.

7. Instrukcje do pracy własnej :

Wejdź na stronę internetową i wspaniałej sportowej zabawy !!!

https://wordwall.net/pl/resource/893984/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-rozci
%C4%85ganie
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