
PRZYGOTOWANIE GRY
O co w tym chodzi?
W grze FAMILY ALIAS gracze „innymi słowy” objaśniają hasła z kart, zanim przesypie 
się piasek w klepsydrze. Używają innych słów o tym samym lub przeciwstawnym 
znaczeniu. Za każde odgadnięte słowo zarówno gracz objaśniający, jak i 
odgadujący, odhaczają jedno pole na swojej karteczce wyników. Osoba, która jako 
pierwsza zaznaczy na swej kartce pole mety, zwycięża!

Przed rozpoczęciem gry
Karty podzielić według kategorii, potasować i ułożyć na stole.

Strzałkę przytwierdzić do podstawki i także położyć na stole.

Każdy zawodnik otrzymuje kartkę ze specjalnego bloczku i odhacza na niej 
pierwsze pole. W ciągu całej rozgrywki każdy z graczy zaznacza pola tylko na 
swojej karteczce.

POCZĄTEK GRY
Zaczyna objaśniać najmłodszy z graczy. Później objaśniać będzie osoba po jego 
lewej stronie.

Zakręć strzałką, aby wskazała ci partnera!
Na początku swojej kolejki gracz kręci strzałką, która określi, 
kto będzie odgadywał hasła. Jeśli wskaże osobę objaśniającą, 
odgadywać będą wszyscy pozostali.

KARTY
Które karty wybierać?
- Jeśli osobą objaśniającą lub odgadującą 
jest dziecko, używa się jednej z kart 
rodzinnych.

- Kiedy parę tworzą osoby dorosłe, używają 
kart dla dorosłych. 

Zawartość
60 dwustronnych kart rodzinnych, 40 dwustronnych kart 
dla dorosłych, klepsydra, bloczek z karteczkami, ołówek, 
podstawka ze strzałką.
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OBJAŚNIANIE
Które słowo należy objaśniać?
Na każdej karcie dla dorosłych jest osiem ponumerowanych słów. Pola na każdej 
karteczce z bloczka są także ponumerowane od 1 do 8. To z pól, które jako ostatnie 
zostało odhaczone, każdorazowo wskazuje numer słowa do objaśnienia.

Na kartach rodzinnych znajduje się jeden obrazek i cztery słowa. Każde słowo 
graniczy z dwoma różnymi cyframi. Ostatnie odhaczone pole wyznacza słowo do 
objaśnienia. Z rysunków korzysta się tylko wówczas, gdy wyciągnięta została karta 
dla dzieci z takim poleceniem.

Objaśnianie czas zacząć!
Gracz odwraca klepsydrę i rozpoczyna objaśnianie słowa. Kiedy inna osoba 
poprawnie je odgadnie, odkłada tę kartę i rozpoczyna objaśnianie nowego słowa o 
tym samym numerze z kolejnej karty (warto od razu wziąć więcej kart).

Zasady dotyczące objaśniania
- Nie wolno wypowiedzieć objaśnianego słowa, jego części, ani jego odmian (np. 

jagoda-jagodzie) i wyrazów pochodnych (np. jagoda-jagodowy). 

- Słowo uznaje się za odgadnięte tylko wtedy, gdy zostało wypowiedziane 
dokładnie i w całości. Na przykład przy haśle „bieganie”, odpowiedź „bieg” nie 
jest zaliczana. 

Koniec kolejki
Kiedy piasek przesypie się w klepsydrze, gracze krzyczą „stop”. Teraz wszyscy mogą 
odgadywać hasło, a pierwsza osoba, której się to powiedzie, odhacza na swej 
kartce kolejne pole.

PUNKTY KARNE
Błędy podczas objaśniania

- Za wypowiedzenie części objaśnianego słowa, należy odłożyć kartę na bok, co 
oznacza punkt karny. 

- Punkt karny otrzymuje się także, za pominięcie hasła, którego gracz nie chce lub 
nie potrafi objaśnić.

- Jeśli po około 10 sekundach objaśniania nikt nie zdoła odgadnąć słowa, można 
je pominąć, nie otrzymując za to punktu karnego.

PUNKTACJA
Odhaczanie pól:
Zarówno gracz objaśniający, jak i odgadujący, zaznaczają – każdy na swojej kartce 
– tyle pól, ile słów zostało poprawnie odgadniętych. Kiedy hasło odgadują wszyscy 
gracze, objaśniający odhacza po jednym polu za każdą poprawną odpowiedź 
(niezależnie, kto jej udzieli). Każda z pozostałych osób odhacza pole, na swojej 
kartce, gdy to ona jako pierwsza wypowiedziała objaśniane hasło. Aby nie tracić za 
dużo czasu, pola zaznacza się po zakończeniu objaśniania. 



Przykładowa punktacja (2 graczy):
W swojej kolejce gracz tłumaczył 8 haseł i popełnił przy tym 2 błędy. Jego partner 
odgadł 6 haseł. W tym przypadku osoba odgadująca odhacza 6 pól, a osoba 
objaśniająca tylko 4 pola (6 odgadniętych słów – 2 pomyłki = 4 odhaczone pola).

STREFA KOŃCOWA
W strefie końcowej reguły ulegają zmianie!
Jeśli zawodnik odhaczy jedno lub więcej pól należących do 
strefy końcowej, przestaje objaśniać hasła w swojej kolejce, 
a także nie zostaje już niczyim partnerem. W zamian próbuje 
„skraść” słowa podczas kolejek innych graczy, zgadując razem 
z nimi. Gdy mu się to powiedzie i odgadnie hasło, odhacza 
jedno pole. W sytuacji, gdy strzałka zatrzyma się na zawodniku 
ze strefy końcowej, wszyscy gracze odgadują hasło.

UWAGA! Jeśli osobą wkraczającą do strefy końcowej jest dziecko, w grze używa się już 
tylko kart rodzinnych.

Odhaczanie pól w strefie końcowej
W strefie końcowej pola odhacza się od razu po trafnej odpowiedzi, a nie dopiero 
w momencie, gdy kolejka dobiegnie końca, jak ma to miejsce we wcześniejszym 
etapie. 

Ostatni zawodnik przed strefą końcową
Gracz, który nie zaznaczył jeszcze na swej kartce żadnego pola należącego do sfery 
końcowej w sytuacji, gdy zrobili to już wszyscy pozostali, objaśnia hasła tak długo, 
aż do niej dotrze, chyba że ktoś osiągnie metę i gra dobiegnie końca. 

ZWYCĘZCA
Kiedy któryś z graczy dotrze do mety...
Gra dobiega końca i ten gracz zostaje zwycięzcą!

lub

Kiedy wszyscy gracze dotarli do strefy końcowej...
Gra dobiega końca, a zwycięzcą zostaje osoba, która odhaczyła pole najbliższe 
mety. Jeśli dwóch lub więcej graczy odhaczyło pola znajdujące się w tej samej 
odległości od mety, to zwycięzcą zostaje osoba, która to pole zaznaczyła jako 
pierwsza.
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Więcej gier znajdziesz na:

ZASADY GRY W SKRÓCIE
1. W każdej kolejce jeden z graczy objaśnia hasła z kart, a strzałka wskazuje, 

kto udziela odpowiedzi. Jeśli wskaże osobę objaśniającą, to hasło odgadują 
wszyscy.

2. Karty rodzinne są używane, gdy objaśniającym lub odgadującym jest 
dziecko. 

3. Karty dla dorosłych są używane, gdy para składa się z osób dorosłych. 

4. Numer ostatniego z odhaczonych pól wskazuje numer słowa, które należy 
objaśnić.

5. Liczba poprawnie odgadniętych słów = liczba odhaczonych pól. 

6. Liczba pomyłek i pominiętych słów = liczba odjętych punktów (pomniejsza 
się o nią liczbę pól do odhaczenia).

7. Gdy wszyscy gracze odgadują hasło, osoba objaśniająca odhacza jedno 
pole za każdą trafną odpowiedź (minus błędy), a z pozostałych – pole 
odhacza tylko ten gracz, który jako pierwszy jej udzielił.

8. Strefa końcowa = nie zostaje się już ani objaśniającym, ani zgadującym. 
Teraz próbuje się w każdej kolejce ubiec osobę odgadującą, aby zdobyć 
punkt. Od razu gdy zdoła się tego dokonać, można odhaczyć jedno pole. 

9. Zwycięzca = gracz, który jest najbliżej mety w momencie, gdy wszyscy 
pozostali zawodnicy znaleźli się już w strefie końcowej lub gracz, który 
dotrze do mety wcześniej.


