
Zawartość
•  400 kart
•  plansza
•  6 pionków
•  wskaźnik kategorii + plastikowa podstawka
•  24 żetony odpowiedzi.

Cel gry
Gracze przesuwają swoje pionki po planszy, poprawnie odpowiadając na pytania. 
Osoba, której pionek zajdzie najdalej, zwycięży!

Przygotowanie gry
Trzy talie kart (rozdzielone stosownie do kolorów) należy położyć obok planszy tak, 
aby pytania wraz z opcjami odpowiedzi zwrócone były ku górze. Każdy gracz 
wybiera pionek i żetony odpowiedzi – w tym samym kolorze. Pionki ustawia się na 
polu startu (rysunek 1). Po połączeniu wskaźnika kategorii z plastikową podstawką 
zostaje on umieszczony na polu startu na zewnętrznym torze planszy. Jeden z graczy 
zostaje wyznaczony do odczytania pytania rundy pierwszej. 

Puste pole
Kiedy wskaźnik kategorii znajdzie się na pustym polu (rysunek 2), zawodnik, który 
w tym momencie zajmuje ostatnią pozycję na planszy, wybiera kategorię pytania. 
Jeśli gracz ten odpowie poprawnie, przesuwa swój pionek o DWA pola. Jeśli kilku 
graczy zajmuje jednocześnie ostatnią pozycję, to każdy z nich losowo wybiera jeden 
ze swoich żetonów odpowiedzi. Kategorię pytania wybierze ten z nich, którego żeton 
zawiera literę najbliższą początkowi alfabetu. W przypadku poprawnych odpowiedzi 
wszyscy gracze, którzy zajmują ostatnią pozycję, przesuwają się o DWA pola.

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy wskaźnik kategorii obiegnie całą planszę. Wygrywa zawodnik, 
którego pionek znajdzie się najdalej na planszy po odpowiedzi na ostatnie pytanie. 
W przypadku remisu można rzecz rozstrzygnąć za pomocą dodatkowych pytań.

Dodatkowa aplikacja
Dodatkiem do gry jest darmowa aplikacja z ilustracjami i ekscytującymi 
pytaniami ich dotyczącymi! Pytania z aplikacji są odczytywane, gdy wskaźnik 
kategorii zajmie puste pole. Kategorii pytania nie wybiera zatem w tym wariancie 
zawodnik zajmujący ostatnie miejsce, jednak w przypadku, gdy odpowie na pytanie 
poprawnie, przesuwa swój pionek o DWA pola. Jeśli więcej osób zajmuje ostatnią 
pozycję, każda z nich przesuwa się o dwa pola.

Karty
Pytania z kart podzielone są na 6 kategorii:

Poprawne odpowiedzi znajdują się na przeciwnej niż pytania 
stronie kart.

Historia Kultura Przyroda

Geogra�a Sport Różności

Rysunek 1. 
Przygotowanie gry

Rysunek 2. Puste pole

Wskaźnik 
kategorii

Kolor pola, na którym stoi wskaźnik, wyznacza kategorię pytania, z którym w danej 
kolejce zmierzą się gracze. Lektor odczytuje także opcje odpowiedzi, jednak na tym 
etapie nie sprawdza jeszcze, która z nich jest poprawna!

Na polu startu odczytuje się pytanie z kategorii Różności. 

Każdy gracz (z lektorem włącznie) wybiera żeton wskazujący właściwą, jego zdaniem, 
odpowiedź (A, B, C lub D) i kładzie go przed sobą na stole w taki sposób, aby jego 
wybór nie był widoczny dla pozostałych.

Następnie odczytywana jest właściwa odpowiedź znajdująca się na drugiej stronie 
karty, a gracze odwracają swe żetony. Wszyscy zawodnicy, którzy odpowiedzieli 
poprawnie, przesuwają swoje pionki o jedno pole do przodu (na jasnoniebieskim 
torze wokół planszy).

Po zakończeniu każdej kolejki wskaźnik kategorii przesuwany jest o jedno pole 
w przód.
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Przebieg gry
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