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Witamy w Polsce! Przygotuj się na oczarowanie licznymi 
zabytkami, niesamowitymi cudami natury i urzekającymi 

tradycjami. Po zagraniu możesz znowu zakochać się w swojej 
ojczyźnie!

Cel gry
Zebranie wszystkich 5 symboli kategorii.

Kategorie:

Przygotowanie do gry
Gracze kładą planszę na stole. Każdy wybiera 
pionek i ustawia go na wybranym przez siebie 
polu. Następnie tasuje się karty i obok planszy 
kładzie się 3 karty stroną z obrazkiem do góry. 
Obok nich umieszcza się talię. Zaczyna ten gracz, 
który ostatnio wyjechał poza swoją miejscowość.

Zasady gry
Dostępne do zgadywania są 3 karty wyłożone obok planszy. Wierzchnia karta ze 
stosu będzie możliwa do odgadywania wkrótce. W swojej kolejce gracz zwraca 
uwagę, jakie karty są dostępne i z którymi regionami są związane, a następnie 
rzuca kostką i przemieszcza pionek w stronę wybranego regionu lub zostaje na 
miejscu.

Zawartość: plansza, 100 
kart, 4 pionki, kostka



Więcej gier znajdziesz na: 56428 A

Jeśli na kostce wypadnie:
Rower – Gracz może się przemieścić o jeden region.

Samochód – Gracz może się przemieścić o dwa regiony.

Samolot – Gracz może się przemieścić o trzy regiony.

Znak „X” – Gracz wybiera dowolną dostępną kartę i wkłada ją pod spód talii. 
Zamiast niej ciągnie się nową kartę. Można kontynuować rozgrywkę. 

Ruch jest dozwolony jedynie między dwoma sąsiadującymi obszarami. 

Jeśli gracz dotrze do właściwego regionu, może się tam zatrzymać i poprosić 
o przeczytanie pytania. Osoba z lewej bierze kartę tak, by inni gracze nie widzieli 
strony z pytaniem. Pokazuje obrazek i czyta pytanie z odpowiedziami.

• Jeśli gracz udzieli prawidłowej odpowiedzi, otrzymuje kartę. Ciągnie się 
kolejną kartę ze stosu.

• Jeśli gracz udzieli błędnej odpowiedzi, osoba czytająca nie ujawnia poprawnej 
odpowiedzi! Karta wraca z powrotem na stół, kładzie się na nią kolejną kartę. 
Zakryta karta będzie dostępna dopiero wtedy, kiedy karty leżące na niej 
zostaną zebrane. Uwaga! Osoba, która czytała pytanie, może pamiętać, jaka 
była odpowiedź, i w kolejnych rundach może łatwiej zdobyć tę kartę. 

Specjalny ruch
Jeśli gracz ma 2 dodatkowe karty z tej samej kategorii, może 
ich użyć, żeby się przemieścić bez rzucania kostki. Wkłada 
wtedy te 2 karty pod spód talii i umieszcza swój pionek na 
dowolnym regionie.

Koniec gry i zwycięstwo
Gra się kończy, kiedy jeden z graczy ma po przynajmniej 
1 karcie z każdej z 5 kategorii. Wygrywa on grę i zyskuje 
tytuł największego znawcy Polski!


