
Cel gry
Zbieranie kart przez udzielanie 
prawidłowych odpowiedzi. Gracz, który 
jako pierwszy zbierze 5 kart, wygrywa. 

Przygotowanie gry
Karty pytań zostają oddzielone od kart 
odpowiedzi. Każdy gracz dostaje 2 karty 
odpowiedzi (A/B i C/D). Nadmiarowe 
karty odpowiedzi okłada się na bok. 
Karty pytań są z powrotem wkładane do 
pudełka. Wszystkie karty mają leżeć 
awersem do góry! 

Zasady gry
Dowolny gracz bierze kartę i czyta na 
głos jej treść. Wszyscy gracze 
odpowiadają jednocześnie, nawet 
czytający, więc trzeba być zwartym 
i gotowym! Następnie gracz po lewej 
czyta kolejne pytanie itd...

Wybierz jedno, jajko czy kura, cytaty
Jeden z graczy bierze kartę i zakrywa 
przed wszystkimi rewers (także przed 
sobą), a następnie czyta jej treść. 
Wszyscy kładą na stół kartę odpowiedzi, 
tak że jest zakryta dłonią. Następnie 
sprawdza się odpowiedź z tyłu karty. 
Wszyscy gracze pokazują swoje 
odpowiedzi. Ci, który odpowiedzieli 
prawidłowo, wygrywają rundę. Zawartość: 200 kart

Ile pasuje?
Jeden z graczy bierze kartę i zakrywa 
przed wszystkimi rewers (także przed 
sobą), a następnie czyta jej treść. Kiedy 
wszyscy są gotowi, liczą „1–2–3”. Na „3” 
wszyscy naraz kładą palce na stole 
i pokazują swoją odpowiedź. Na przykład, 
jeśli odpowiedzią gracza jest 4, pokazuje 
4 palce. Potem podaje się prawidłową 
odpowiedź. Ci, który odpowiedzieli 
prawidłowo, wygrywają rundę.

Brakujące litery
Przed wzięciem karty gracz musi być 
gotowy, żeby od razu ją zakryć inną kartą. 
Bierze kartę, zakrywa przed wszystkimi 
rewers (także przed sobą) i przykrywa 
awers. Odsłania dwie linijki z brakującymi 
literami jedna po drugiej. Każdy może 
podawać odpowiedź. Na koniec sprawdza 
się prawidłową odpowiedź. Gracz, który 
jako pierwszy podał właściwą, wygrywa 
rundę.

Zdobywanie punktów i koniec gry
Zwycięzca (zwycięzcy) rundy bierze kartę 
z pudełka i kładzie ją na swój stos 
punktacji. Pierwszy gracz z 5 kartami 
w swoim stosie wygrywa!

Gra 
dekadyzasady 902–6  graczy

15+  min

15+  lat

.

LATA



Cel gry
Zbieranie kart przez udzielanie 
prawidłowych odpowiedzi. Gracz, który 
jako pierwszy zbierze 5 kart, wygrywa. 

Przygotowanie gry
Karty pytań zostają oddzielone od kart 
odpowiedzi. Każdy gracz dostaje 2 karty 
odpowiedzi (A/B i C/D). Nadmiarowe 
karty odpowiedzi okłada się na bok. 
Karty pytań są z powrotem wkładane do 
pudełka. Wszystkie karty mają leżeć 
awersem do góry! 

Zasady gry
Dowolny gracz bierze kartę i czyta na 
głos jej treść. Wszyscy gracze 
odpowiadają jednocześnie, nawet 
czytający, więc trzeba być zwartym 
i gotowym! Następnie gracz po lewej 
czyta kolejne pytanie itd...

Wybierz jedno, jajko czy kura, cytaty
Jeden z graczy bierze kartę i zakrywa 
przed wszystkimi rewers (także przed 
sobą), a następnie czyta jej treść. 
Wszyscy kładą na stół kartę odpowiedzi, 
tak że jest zakryta dłonią. Następnie 
sprawdza się odpowiedź z tyłu karty. 
Wszyscy gracze pokazują swoje 
odpowiedzi. Ci, który odpowiedzieli 
prawidłowo, wygrywają rundę. Zawartość: 200 kart

Ile pasuje?
Jeden z graczy bierze kartę i zakrywa 
przed wszystkimi rewers (także przed 
sobą), a następnie czyta jej treść. Kiedy 
wszyscy są gotowi, liczą „1–2–3”. Na „3” 
wszyscy naraz kładą palce na stole 
i pokazują swoją odpowiedź. Na przykład, 
jeśli odpowiedzią gracza jest 4, pokazuje 
4 palce. Potem podaje się prawidłową 
odpowiedź. Ci, który odpowiedzieli 
prawidłowo, wygrywają rundę.

Brakujące litery
Przed wzięciem karty gracz musi być 
gotowy, żeby od razu ją zakryć inną kartą. 
Bierze kartę, zakrywa przed wszystkimi 
rewers (także przed sobą) i przykrywa 
awers. Odsłania dwie linijki z brakującymi 
literami jedna po drugiej. Każdy może 
podawać odpowiedź. Na koniec sprawdza 
się prawidłową odpowiedź. Gracz, który 
jako pierwszy podał właściwą, wygrywa 
rundę.

Zdobywanie punktów i koniec gry
Zwycięzca (zwycięzcy) rundy bierze kartę 
z pudełka i kładzie ją na swój stos 
punktacji. Pierwszy gracz z 5 kartami 
w swoim stosie wygrywa!
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Cel gry
Zbieranie kart przez udzielanie 
prawidłowych odpowiedzi. Gracz, który 
jako pierwszy zbierze 5 kart, wygrywa. 

Przygotowanie gry
Karty pytań zostają oddzielone od kart 
odpowiedzi. Każdy gracz dostaje 2 karty 
odpowiedzi (A/B i C/D). Nadmiarowe 
karty odpowiedzi okłada się na bok. 
Karty pytań są z powrotem wkładane do 
pudełka. Wszystkie karty mają leżeć 
awersem do góry! 

Zasady gry
Dowolny gracz bierze kartę i czyta na 
głos jej treść. Wszyscy gracze 
odpowiadają jednocześnie, nawet 
czytający, więc trzeba być zwartym 
i gotowym! Następnie gracz po lewej 
czyta kolejne pytanie itd...

Wybierz jedno, jajko czy kura, cytaty
Jeden z graczy bierze kartę i zakrywa 
przed wszystkimi rewers (także przed 
sobą), a następnie czyta jej treść. 
Wszyscy kładą na stół kartę odpowiedzi, 
tak że jest zakryta dłonią. Następnie 
sprawdza się odpowiedź z tyłu karty. 
Wszyscy gracze pokazują swoje 
odpowiedzi. Ci, który odpowiedzieli 
prawidłowo, wygrywają rundę. Zawartość: 200 kart

Ile pasuje?
Jeden z graczy bierze kartę i zakrywa 
przed wszystkimi rewers (także przed 
sobą), a następnie czyta jej treść. Kiedy 
wszyscy są gotowi, liczą „1–2–3”. Na „3” 
wszyscy naraz kładą palce na stole 
i pokazują swoją odpowiedź. Na przykład, 
jeśli odpowiedzią gracza jest 4, pokazuje 
4 palce. Potem podaje się prawidłową 
odpowiedź. Ci, który odpowiedzieli 
prawidłowo, wygrywają rundę.

Brakujące litery
Przed wzięciem karty gracz musi być 
gotowy, żeby od razu ją zakryć inną kartą. 
Bierze kartę, zakrywa przed wszystkimi 
rewers (także przed sobą) i przykrywa 
awers. Odsłania dwie linijki z brakującymi 
literami jedna po drugiej. Każdy może 
podawać odpowiedź. Na koniec sprawdza 
się prawidłową odpowiedź. Gracz, który 
jako pierwszy podał właściwą, wygrywa 
rundę.

Zdobywanie punktów i koniec gry
Zwycięzca (zwycięzcy) rundy bierze kartę 
z pudełka i kładzie ją na swój stos 
punktacji. Pierwszy gracz z 5 kartami 
w swoim stosie wygrywa!

ZASAZY 702–6  graczy
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Cel gry
Zbieranie kart przez udzielanie 
prawidłowych odpowiedzi. Gracz, który 
jako pierwszy zbierze 5 kart, wygrywa. 

Przygotowanie gry
Karty pytań zostają oddzielone od kart 
odpowiedzi. Każdy gracz dostaje 2 karty 
odpowiedzi (A/B i C/D). Nadmiarowe 
karty odpowiedzi okłada się na bok. 
Karty pytań są z powrotem wkładane do 
pudełka. Wszystkie karty mają leżeć 
awersem do góry! 

Zasady gry
Dowolny gracz bierze kartę i czyta na 
głos jej treść. Wszyscy gracze 
odpowiadają jednocześnie, nawet 
czytający, więc trzeba być zwartym 
i gotowym! Następnie gracz po lewej 
czyta kolejne pytanie itd...

Wybierz jedno, jajko czy kura, cytaty
Jeden z graczy bierze kartę i zakrywa 
przed wszystkimi rewers (także przed 
sobą), a następnie czyta jej treść. 
Wszyscy kładą na stół kartę odpowiedzi, 
tak że jest zakryta dłonią. Następnie 
sprawdza się odpowiedź z tyłu karty. 
Wszyscy gracze pokazują swoje 
odpowiedzi. Ci, który odpowiedzieli 
prawidłowo, wygrywają rundę. Zawartość: 200 kart

Ile pasuje?
Jeden z graczy bierze kartę i zakrywa 
przed wszystkimi rewers (także przed 
sobą), a następnie czyta jej treść. Kiedy 
wszyscy są gotowi, liczą „1–2–3”. Na „3” 
wszyscy naraz kładą palce na stole 
i pokazują swoją odpowiedź. Na przykład, 
jeśli odpowiedzią gracza jest 4, pokazuje 
4 palce. Potem podaje się prawidłową 
odpowiedź. Ci, który odpowiedzieli 
prawidłowo, wygrywają rundę.

Brakujące litery
Przed wzięciem karty gracz musi być 
gotowy, żeby od razu ją zakryć inną kartą. 
Bierze kartę, zakrywa przed wszystkimi 
rewers (także przed sobą) i przykrywa 
awers. Odsłania dwie linijki z brakującymi 
literami jedna po drugiej. Każdy może 
podawać odpowiedź. Na koniec sprawdza 
się prawidłową odpowiedź. Gracz, który 
jako pierwszy podał właściwą, wygrywa 
rundę.

Zdobywanie punktów i koniec gry
Zwycięzca (zwycięzcy) rundy bierze kartę 
z pudełka i kładzie ją na swój stos 
punktacji. Pierwszy gracz z 5 kartami 
w swoim stosie wygrywa!

ZASADY 602–6  graczy
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