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Zawartość: 200 kart, 6 plansz z kontynentami, mapa świata. 

Każdy kontynent oznaczony jest innym kolorem. Na tyle każdej karty jeden lub kilka kolorowych okręgów 
wskazuje obszar występowania danego zwierzęcia. 

 Ameryka Północna  Europa

 Ameryka Południowa  Azja

 Afryka   Oceania

 
CEL GRY 
Gracze podają nazwy zwierząt oraz wskazują kontynenty, na których zwierzęta te występują.

Jeśli zawodnik poda nazwę zwierzęcia, wygrywa kartę. Jeśli poprawnie odpowie na pytanie, wygra kolejną. 
W całej grze zwycięży ta osoba, która w końcowym podliczeniu będzie miała najwięcej zwierząt poprawnie 
przyporządkowanych kontynentom, na których występują. 

PRZYGOTOWANIE GRY 
Przed każdą rozgrywką: 

• Każdy gracz otrzymuje planszę z kontynentami. 

• Karty potasować i odłożyć ich część w osobny stos pytań. Liczba kart w stosie pytań zależy od liczby 
graczy.  
 
2–3 graczy: 40 kart 
4–5 graczy: 50 kart 
6 graczy: 60 kart 

• Reszta kart tworzy stos punktacyjny. Kładziemy go na środku stołu, obrazkami ku górze. 

• Graczom rozdaje się po 4 karty ze stosu pytań. Kładą je obrazkami ku górze w przeznaczonych do tego 
miejscach na swoich planszach. 

• Stos pytań kładziemy obrazkami ku górze obok stosu punktacyjnego (stosów tych nie można ze sobą 
mieszać).

• Rozpoczyna gracz siedzący na lewo od rozdającego. 
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PRZEBIEG GRY
1. W swojej kolejce gracz wybiera  znajomo wyglądające zwierzę z planszy 

dowolnego innego zawodnika i próbuje podać jego nazwę. Ma tylko jedną 
próbę!  

2. Jeśli nie rozpoznaje żadnego ze zwierząt, i tak wybiera jedną kartę i próbuje 
odgadnąć nazwę zwierzęcia. Właściciel karty sprawdza, czy padła poprawna 
nazwa. 

• Jeśli gracz nie podał poprawnej nazwy, właściciel karty podaje właściwą 
odpowiedź i kładzie kartę na spodzie stosu punktacyjnego. 

3. Jeśli padła poprawna odpowiedź, gracz otrzymuje tę kartę, jednak 
wcześniej próbuje odpowiedzieć na pytanie na niej zawarte. Pytanie wraz z 
opcjami odpowiedzi odczytuje właściciel karty. 

• Jeśli gracz odpowiedział na pytanie poprawnie, wygrywa kolejną kartę, 
którą bierze ze stosu punktacyjnego. Obie karty kładzie na swojej planszy na 
właściwych, jak sądzi, kontynentach (nie może zaglądać na spód kart).

• Jeśli gracz nie podał poprawnej odpowiedzi, otrzymuje tylko jedną 
kartę – tą, z której odczytywane było pytanie. Próbuje umieścić ją, bez 
zaglądania na spód, na odpowiednim kontynencie na swojej planszy.

Przykład: gracz podał nazwę słonia i poprawnie odpowiedział na 
pytanie o to zwierzę = otrzymuje kartę ze słoniem oraz jedną kartę 
dodatkową (z wierzchu stosu punktacyjnego).

Uwaga! Czasem zwierzę występuje na kilku kontynentach – wystarczy 
wskazać jeden z nich i położyć tam kartę, aby zyskać punkt. Kolorowe 
kółka na spodzie kart wskazują wszystkie kontynenty, na których 
występuje dane zwierzę. 

4. Gracz, którego karta została wskazana, kładzie w jej miejsce nową kartę ze stosu punktacyjnego. 
Następną kolejkę zaczyna gracz siedzący na lewo od tego zawodnika, który rozgrywał ją poprzednio. 

W czasie rozgrywki zawodnik może dowolnie przesuwać zdobyte karty na planszy kontynentów, nie wolno 
mu jednak zaglądać na ich spody! 

Nazwy niektórych zwierząt są złożone. Można zdecydować się na prostszy wariant gry, gdzie dla uznania 
odpowiedzi za poprawną wystarcza podanie tylko części nazwy zwierzęcia (tej, która jest podkreślona). 
Można również przyjąć, że podanie naukowej nazwy zwierzęcia (pisanej łaciną) daje graczowi w nagrodę 
dodatkową kartę.

ZAKOŃCZENIE GRY 
Gra toczy się do momentu, gdy użyte zostaną wszystkie karty ze stosu z pytaniami. Niewykorzystane karty 
spośród tych, które wybierają pozostali w czasie gry, nie są wliczane do końcowej punktacji. 

PUNKTACJA I ZAKOŃCZENIE GRY 
Wszyscy gracze sprawdzają, ile kart umieścili na właściwych kontynentach. Można to zrobić, odkładając na 
bok wszystkie te, które umieszczone zostały błędnie, a następnie podliczając resztę. Wygrywa ten, kto ma 
najwięcej kart trafnie przyporządkowanym kontynentom.

Więcej gier znajdziesz na:
56423 A


