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lat graczy min.

7+ 2–6 30+

Karty z pytaniami
Pytania podzielone są na 6 kategorii: 

 
Historia

 
Kultura i rozrywka

 
Dzika natura

 
Geografia

 
Sport 

 
Różności

Poprawne odpowiedzi znajdują się na tyle kart.

Przygotowanie gry 
Przed rozpoczęciem pierwszej rozgrywki 
przymocować plastikową strzałkę do podstawki 
oraz ostrożnie wyjąć wskaźniki odpowiedzi z 
ramek. Karty podzielić na 4 talie stosownie do 
koloru i położyć obok planszy. Każdy gracz wybiera 
pionek i odpowiadające mu kolorem wskaźniki 
odpowiedzi. Wszyscy ustawiają swoje pionki na 
polu startu. Na wstępie należy ustalić, kto będzie 
czytał pytania (może to być jedna lub więcej osób). 
Grę rozpoczyna najmłodszy z uczestników zabawy, 
zakręcając strzałką!

Zawartość: 300 kart (zawierających 500 pytań, w tym 100 z ilustracjami), plansza, 6 pionków, strzałka z podstawką,  
18 wskaźników odpowiedzi.

Cel gry 
Za każdą poprawną odpowiedź gracz przesuwa swój pionek o jedno pole. Jeśli dotrze do mety jako 
pierwszy, zwycięży!

Zasady



Więcej gier znajdziesz na: 55834 A

Przebieg gry 

1. Idąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, gracze kolejno zakręcają strzałką.

• Jeśli strzałka wskaże którąś 
z kategorii, wybrana na 
wstępie osoba ciągnie kartę z 
odpowiedniej talii i odczytuje 
pytanie oraz opcje odpowiedzi. 
Każdy gracz (włącznie z 
czytającym pytanie) kładzie 
swój wskaźnik odpowiedzi 
na stole, literką w dół. Teraz 
odczytywana jest poprawna 
odpowiedź (znajdująca się na 
tyle karty). Gracze odkrywają 
swoje wskaźniki. Każdy, kto 
udzielił poprawnej odpowiedzi, 
przesuwa swój pionek o jedno 
pole. Kolejka przechodzi na 
następnego gracza.

• Jeśli strzałka wskaże symbol 
specjalny, szczęście uśmiechnęło się 
do tych graczy (lub gracza), którzy 
znajdują się na końcu stawki. Mogą 
nieco podgonić resztę, przesuwając 
się o dwa pola w przód! Na tym 
kolejka się kończy i rozpoczyna 
następna. 

2.  Jeśli któryś z pionków stanie 
na polu odsyłającym do pytań 
ilustrowanych, na którym żaden 
inny pionek wcześniej nie stał, to 
w następnej kolejce nie używa się 
strzałki, tylko odczytuje pytanie z 
talii z obrazkami, a następnie pokazuje wszystkim 
ilustrację. Reszta przebiega, jak w przypadku innych 
pytań, co opisano powyżej. Każde pole odsyłające 
do pytania z ilustracją może być wykorzystane w 
całej rozgrywce tylko raz. Jeśli ktoś stanie na takimi 
polu ponownie, nie odczytuje się już pytania z 
ilustracją, a następna kolejka przebiega normalnie – 
z użyciem strzałki wskazującej na kategorię pytania.

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy któryś z pionków dotrze na linię 
mety. Jeśli kilku graczy dotrze do mety jednocześnie (w 
tej samej kolejce), dzielą się smakiem zwycięstwa!  

What kind of an animal is Wallace's  
animal friend, Gromit?

a) Cat

b) Dog

c) Hamster

Which creature appears on 

the flag of Wales?

a) Wolf  b) Dragon  c) Hare  d) Unicorn

Ojcem polskiej opery narodowej 

nazywany jest…

a) Fryderyk Chopin

b) Stanisław Moniuszko

c) Czesław Niemen

Tadeusz Kościuszko zapisał się nie tylko w 

historii Polski, ale i…

a) Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

b) Peru

c) Finlandii
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