
rodzina
lat graczy min.

4+ 30+12 +

Tablica do 
rysowania 

Zasłona rysownika 27 kart ze stylami rysowania (w tym 
8 czystych, na własne pomysły graczy)

Gąbka 

Marker

200 kart z hasłami

Uchwyt na marker (w 5 częściach)

Montaż Uwaga! 
Wsadzamy marker w otwór i 
naciągamy pierścienie,  
aby go zacisnąć.

Decydując się na łatwiejszy wariant 
gry, do markera dołączamy tylko jedną 
z dwóch części uchwytu.

Łączymy części uchwytu ze sobą.

W swojej kolejce gracz naprowadza wszystkich graczy na odgadnięcie 
hasła złożonego z dwóch słów – rysując je. Pierwsza drużyna, która 

zdobędzie 10 punktów, zwycięży.
Cel gry 

Przygotowanie gry 
 • Przed pierwszą rozgrywką wyjąć karty ze 
stylami rysowania z ich ramek.

 • Przed każdą rozgrywką zamocować 
uchwyt do markera. 

 • Potasować karty ze stylami, ułożyć je w 
stos i położyć na stole koszulkami ku górze 
(czyste karty odłożyć do pudełka). 

 • Karty z hasłami, zasłonę rysownika oraz 
tablicę położyć na stole. 

 • Utworzyć dwie drużyny o mniej więcej 
równej liczbie zawodników.

Teraz można już zaczynać! 
Uwaga! Do rysowania używać tylko 
markera, a po wszystkim dokładnie 
zetrzeć tablicę, aby zapobiec 
powstaniu trwałych śladów.!

Końcówka uchwytu



Zgadza się! 

1. Nim przystąpi do rysowania, odkrywa 
ze stosu wierzchnią kartę ze stylami 
rysowania (zob. Style rysowania na 
ostatniej stronie).

2. Bierze kartę z hasłami, nie pokazując jej 
zawartości pozostałym, i wybiera hasło, 
które będzie obrazować.

3. Rysuje stylem wskazanym kartą, starając 
się przedstawić któreś ze słów lub oba 
jednocześnie. Odgadują zawodnicy obu 
drużyn – całe hasło lub jedno ze słów.

4. Gdy ktoś odgadnie jedno ze słów, 
rysownik to potwierdza i przechodzi 
do drugiego słowa. Gdy zostanie 
odgadnięte, kolejka dobiega końca. 

6. W grze nie ma klepsydry, więc 
zgadywanie może potrwać dłuższą 
chwilę. Jeśli jednak obie drużyny uznają, 
że przeciąga się nad miarę, kolejka 
się kończy. Punkt zdobywa drużyna 
przeciwna tej, do której należał rysownik 
(zob. Punktacja). 

7. Po skończeniu kolejki należy przetrzeć 
tablicę i można rozpoczynać kolejkę 
następną.

Drużyny na przemian rysują hasła. W każdej kolejce 
inny członek drużyny wciela się w rysownika. 

Do dzieła! 

Przykładowa 
kolejka 

Tak!  Rysuję drugie słowo. 

Lody?

Drużyna 1

Rysownik

5. Rysownik może 
zrezygnować z 

przedstawiania drugiego 
słowa, gdy czuje, że nie 

podoła temu zadaniu, dając 
o tym znać pozostałym. 

Drużyna 2

TOPNIEJĄCE 

lody! 



Punktacja
 • Jeśli drużyna odgadnie 
tylko jedno słowo, bierze 
wykorzystaną kartę stylów i 
kładzie ją z jedynką na górze. 

 •Jeśli ta sama drużyna 
odgadła oba słowa, bierze 
wykorzystaną kartę stylów i 
kładzie ją z dwójką na górze.  

Jeśli obie drużyny odgadły po jednym 
słowie, ta z nich, która odgadła drugie, 
bierze ze stosu nową kartę stylów i kładzie 
na stole z jedynką na górze.

Zakończenie gry 
Gra trwa do momentu, gdy któraś drużyna 
zgromadzi 10 punktów i zostanie zwycięzcą. 

Bierze 
wykorzystaną 

kartę ze stylami 
rysowania jako 

jeden punkt.

Bierze nową kartę ze stylami rysowania jako jeden punkt.Zgadza się! 

Drużyna 1

Rysownik

Drużyna 2

Drużyna 2

TOPNIEJĄCE 

lody! 
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Style rysowania
Jest ich sześć i stanowią nie lada wyzwanie! 
Łatwiej wykonać je na stojąco.  

Zawrót głowy: Złapać uchwyt 
za jego elastyczną końcówkę, 
skierować marker pionowo w 
dół.  

Kucharz: Złapać 
końcówkę uchwytu 
i skierować marker w 
dół. 

Szermierz: Złapać końcówkę 
uchwytu, drugą rękę 
ustawić nad głową. Rysować 
wyprostowaną ręką – tablicę 
trzyma zawodnik drużyny 

przeciwnej

Budowniczy: Złapać 
uchwyt za końcówkę 
i przełożyć marker za 
ucho. 

Za zasłonką: Wsadzić 
marker w otwór w 
zasłonie, trzymając go 
za końcówkę. 

#KalamburyExtreme
Osiem czystych kart to wyzwanie dla kreatywności. Można stworzyć własny styl, 
nadać mu nazwę i zaproponować pozostałym. 

Między nogami: Złapać uchwyt 
i przełożyć marker od tyłu 
między nogami. Zawodnik 
przeciwnej drużyny trzyma 
tablicę na wysokości markera. 
Pomocne okazać się może 
uginanie kolan.  


