
PRZYGOTOWANIE GRY
1. Przed pierwszą rozgrywką umocować dyski iBET 

do pionków iBET, jak pokazano na obrazku.

2. Planszę położyć na stole i wybrać wariant 
rozgrywki – szybki bądź normalny. Tabela poniżej 
pokazuje, ilu kart użyć w zależności od wariantu 
rozgrywki oraz liczby graczy: 

Wariant szybki Wariant normalny
2 graczy 6 kart 10 kart
3 graczy 6 kart 12 kart
4 graczy 8 kart 16 kart
5 graczy 10 kart 15 kart
6 graczy 12 kart 18 kart

3. Każdy gracz otrzymuje 
jeden pionek iKNOW 
oraz dwa pionki iBET (  
oraz ) – wszystkie tego 
samego koloru. 

4. Każdy z graczy otrzymuje 
po trzy białe żetony 
punktacyjne.

Uwaga! Każdy biały żeton wart jest 1 punkt, a każdy 
czarny 5 punktów.

12+ lat 
2-6 graczy 
30+ minut

Zawartość: 200 kart, plansza, 6 pionków iKNOW, 12 pionków iBET, 12 dysków iBET , 50 żetonów punktacyjnych (25 białych oraz  
25 czarnych), 1 znacznik kategorii.

EDYCJA RODZINNA

1 punkt 5 punktów

CEL GRY
Zawodnicy uczestniczą w quizie, a także obstawiają, jak poradzą sobie z nim inni. Mogą też spróbować przechytrzyć 
pozostałych, aby tym sposobem zdobyć jeszcze więcej punktów – choć nie bez ryzyka…  



Każdy z pozostałych graczy (włącznie z czytającym 
pytanie), kto sądzi, że wybrana została niewłaściwa 
odpowiedź, może spróbować ukraść kilka punktów! 
Nazywamy to przechytrzeniem. Aby go dokonać, 
należy postawić 1 lub 2 białe żetony na polu, o którym 
sądzimy, ze wskazuje poprawną odpowiedź, a na nich 
umieścić swój pionek iKNOW.

Teraz można już odczytać na głos właściwą 
odpowiedź, która znajduje się na tyle karty, 
aby wszyscy podliczyli punkty. 

Gracz rozgrywający kolejkę zdobywa 2 punkty, jeśli 
odpowiedział poprawnie (zero punktów za błędną 
odpowiedź).

Za trafne obstawienie zawodnik zdobywa 1 punkt. 

Za błędne obstawienie zawodnik traci 1 żeton 
(jeśli nie ma żetonów, nie nalicza się mu punktów 
ujemnych, chyba że gracze zdecydują na wstępie, aby 
wprowadzić taką zasadę).

Gdy powiedzie się nam sztuka przechytrzenia – 
zdobywamy tyle punktów, ile postawiliśmy (1 lub 2).

Gdy nie powiedzie się nam sztuka przechytrzenia – 
tracimy postawione żetony. 

PRZYGOTOWANIA DO NASTĘPNEJ KOLEJKI
Zużyte karty należy odkładać na osobną kupkę, aby w 
każdej chwili łatwo móc policzyć, ile pytań już padło. 
Kolejka przechodzi na następną osobę zgodnie z 
kierunkiem wskazówek zegara i wszystko toczy się, jak 
opisano wyżej. 

ZAKOŃCZENIE GRY  
Gra kończy się po ustalonej liczbie pytań (zgodnie 
z tabelą powyżej). Zwycięża zawodnik z największą 
liczbą punktów. 

W przypadku remisu zawodnicy, pomiędzy którymi 
on zachodzi, kontynuują grę do momentu, gdy na 
koniec rundy tylko jedna z osób ma największą liczbę 
punktów. 

Więcej gier znajdziesz na: 55114 A

Która z tych par nie wstąpiła w związek małżeński w 2017 roku?
Joanna Jędrzejczyk na życie zarabia…

Ewa Farna i Martin Chobot pływając

Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk walcząc

Kate Mara i Jamie Bell biegając 

Maria Sadowska i Adrian Łabanowski tańcząc
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PRZEBIEG GRY
Gdy nadchodzi jego kolejka, gracz wybiera kategorię 
pytania. 

Zawodnik siedzący na lewo od 
niego ciągnie z wierzchu talii jedną 
kartę i czyta na głos pytanie z 
wybranej kategorii, a także opcje 
odpowiedzi. 

Na tym etapie nie może jeszcze 
sprawdzić, która z nich jest 
poprawna. 

Podczas gdy zawodnik rozgrywający 
swoją kolejkę zastanawia się nad 
odpowiedzią, pozostali gracze 
obstawiają, czy zdoła udzielić 
poprawnej odpowiedzi, czy też nie. 
Robią to, kładąc jeden ze swoich 
pionków iBET na dowolnej ze stron 
planszy:

+ oznacza, że zakładamy, iż gracz 
odpowie dobrze. 

– oznacza, że zakładamy, iż gracz 
odpowie źle.

Zawodnik rozgrywający kolejkę 
kładzie swój pionek iKNOW na polu, 
o którym sądzi, że reprezentuje 
poprawną odpowiedź.


