
INSTRUKCJA GRY

Ile Twoi przyjaciele wiedzą o Twoim polskim pochodzeniu? Co mogą powiedzieć o Twoich ulubionych miejscach 
w Polsce i polskich potrawach, które zajadasz ze smakiem? Jakie polskie słowo brzmi najśmieszniej? Ta gra dostarczy 
Wam wiele zabawy, ale też pomoże sprawdzić Waszą wzajemną wiedzę o samych sobie. Zagraj razem z przyjaciółmi 
i odkryj, co poza językiem polskim Was łączy.

1. Liczba graczy
W grze może wziąć udział od 2 do 6 graczy.

2. Co zawiera gra?
Gra zawiera 60 kart z pytaniami w 6 kategoriach (język, geografia, historia, kultura, tradycja, kuchnia), 18 tabliczek odpo-
wiedzi (po 3 dla każdego gracza), 120 żetonów służących do obstawiania odpowiedzi.

3. Przygotowanie do gry
a) Każdy z graczy otrzymuje:
- trzy tabliczki odpowiedzi – po jednej z każdą literką: A, B, C,
- 20 żetonów.
b) Każdy z graczy oddaje 10 żetonów do wspólnej puli, a 10 żetonów pozostawia sobie. Pozostałe, niewykorzystane
żetony (żetony pozostają niewykorzystane, jeżeli w grze bierze mniej niż 6 osób) odkładane są na bok i nie są używane
w grze.

4. Przebieg gry
a) Pierwsza osoba wyciąga jedną kartę z wybranej kategorii i odczytuje pytanie wraz z możliwymi odpowiedziami (a, b
oraz c). Gracz czytający pytanie wybiera dowolną kategorię.
b) Osoba, która odczytała pytanie, wybiera jedną z odpowiedzi zgodnie z prawdą.
c) Zadaniem pozostałych graczy jest odgadnięcie, jaką odpowiedź wybrała osoba czytająca pytanie.
d) Gracze obstawiają odpowiedź tej osoby – każdy kładzie przed sobą tabliczkę z odpowiedzią (a, b lub c). Tabliczka musi
być odwrócona, by nikt nie widział odpowiedzi. Następnie gracze obstawiają odpowiedź żetonami:
- jeżeli są pewni, że wiedzą, jaka będzie odpowiedź – obstawiają 2 żetony,
- jeżeli się wahają – obstawiają 1 żeton.
e) Kiedy wszyscy gracze wybrali odpowiedź i obstawili żetony, wszyscy odkrywają odpowiedzi.
f) Wygraną otrzymują osoby, które miały taką samą odpowiedź jak gracz czytający pytanie. Wówczas otrzymują z puli
tyle żetonów, ile obstawiły (biorą 1 żeton z puli, gdy obstawiły 1 lub 2, gdy obstawiły 2). Gracze, którzy nie domyślili się
odpowiedzi, oddają obstawione żetony do wspólnej puli. Osoba czytająca pytanie otrzymuje natomiast tyle żetonów,
ile osób odgadło jej odpowiedź.
g) Kolejna osoba bierze następną kartę z wybranej kategorii. Pozostałe czynności są powtarzane.

UWAGA
Jeżeli pytanie w ogóle Cię nie dotyczy, odłóż kartę i wylosuj kolejną.

5. Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy żetony w puli zostaną wyczerpane lub gdy jeden z graczy straci wszystkie swoje żetony. Zwycięża
osoba z największą liczbą żetonów.

Opracowała: Aneta Sarnowska-Frank
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KUCHNIA

Podczas wigilijnej kolacji najchętniej 
zjadłbyś:

a) karpia

b) barszcz z uszkami

c) pierogi z kapustą i grzybami

KUCHNIA

Czy jadasz domowe przetwory?

a) tak, robi je babcia

b) tak, robi je mama

c) nie jem domowych przetworów

KUCHNIA

Jakie ciasto lubisz najbardziej?

a) sernik

b) szarlotkę

c) makowca

KUCHNIA

Gracz po Twojej lewej stronie lubi:

a) kiszoną kapustę

b) kiszone ogórki

c) nie lubi ani tego, ani tego

KUCHNIA

Którego z lokalnych polskich 
przysmaków próbowałeś najczęściej?

a) rogali świętomarcińskich (Poznań)

b) obwarzanków krakowskich (Kraków)

c) oscypków (Podhale, m.in. Zakopane)

KUCHNIA

Bigos ostatni raz jadłeś:

a) mniej niż miesiąc temu

b) więcej niż miesiąc temu

c) nigdy

KUCHNIA

Na śniadaniu wielkanocnym w Twoim 
domu nie może zabraknąć:

a) baranka z masła

b) białej kiełbasy

c) mazurka

KUCHNIA

Gracz po Twojej lewej stronie miał 
okazję spróbować następującego 

polskiego przysmaku:

a) kartaczy

b) rolady z kluskami śląskimi i modrą kapustą

c) sękacza

KUCHNIA

Najbardziej lubisz pierogi:

a) na słono

b) na słodko

c) nie lubię pierogów

KUCHNIA

Nigdy nie jadłeś:

a) cebularza

b) kremówki papieskiej

c) jadłem i to, i to



JĘZYK

W ilu językach potrafi powiedzieć 
„dzień dobry” gracz po Twojej 

prawej stronie?

a) w dwóch

b) w trzech

c) w czterech i więcej

JĘZYK

Najtrudniejszym do przeczytania 
słowem spośród wymienionych jest 

według Ciebie: 

a) chrząszcz

b) drożdżówka

c) szczęście

JĘZYK

Który z graczy zna słowo „konkluzja” 
i potrafi je wyjaśnić?

a) Ty

b) gracz po Twojej prawej stronie

c) żaden z graczy

JĘZYK

Co w języku polskim sprawia 
Ci największą trudność?

a) pisanie

b) czytanie

c) mówienie

JĘZYK

Kto z Was zna język polski najdłużej?

a) ja

b) gracz po mojej prawej stronie

c) gracz po mojej lewej stronie

Które z tych przysłów najczęściej 
używają Twoi rodzice lub dziadkowie?

a) co się odwlecze, to nie uciecze

b) bez pracy nie ma kołaczy

c) nie chwal dnia przed zachodem słońca

JĘZYK

Komu najczęściej zdarza się wplatać 
słowa polskie do wypowiedzi w innym 

języku?

a) mnie

b) graczowi po mojej prawej stronie

c) graczowi po mojej lewej stronie

JĘZYK

Które z tych polskich słów brzmi 
według Ciebie najśmieszniej?

a) turkawka

b) dzyndzel

c) ancymon

JĘZYK

Kiedy używasz języka polskiego?

a) tylko w domu wśród polskojęzycznych domowników

b) tylko gdy jadę do Polski lub rozmawiam z rodziną z Polski

c) zawsze, kiedy tylko mam okazję

JĘZYK

Według Ciebie znajomość więcej niż 
jednego języka przydaje się:

a) gdy podróżujesz

b) gdy możesz pochwalić się znajomością 
innego języka w towarzystwie

c) podczas nauki innych przedmiotów

JĘZYK



GEOGRAFIA

Kto z Was najczęściej bywa w Polsce?

a) ja

b) gracz po mojej prawej stronie

c) gracz po mojej lewej stronie

GEOGRAFIA

Ilu graczy urodziło się w Polsce?

a) jeden

b) dwóch

c) trzech i więcej

GEOGRAFIA

Który z wymienionych budynków 
podoba Ci się najbardziej?

a) Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

b) Sukiennice w Krakowie

c) Katedra Oliwska w Gdańsku

GEOGRAFIA

Wakacje chętnie spędziłbyś:

a) kąpiąc się w Morzu Bałtyckim 

b) pływając łódką po mazurskich jeziorach

c) chodząc po górach,podziwiając piękno Bieszczadów

GEOGRAFIA

Gdybyś przeprowadził się do Polski, 
w którym z wymienionych miast

a) w Toruniu

b) w Poznaniu

c) we Wrocławiu

Gdybyś mógł nazwać jedną z ulic 
w wybranym polskim mieście, jaką 

nazwę byś wybrał?

a) związaną z nazwiskiem bohatera historycznego

b) nazwę związaną z kwiatami lub roślinami

c) nazwę związaną kierunkami geograficznymi

GEOGRAFIA

Które miejsca chciałbyś zobaczyć 
najbardziej, będąc w Polsce?

a) związane ze zwierzętami: zoo, oceanarium

b) lokalne zabytki: muzea, wystawy, zamki,

c) krajobrazy, naturę: lasy, wydmy, parki 

GEOGRAFIA

Czy byłeś na polskiej wsi?

a) raz

b) więcej niż raz

c) nigdy

GEOGRAFIA

Ile polskich rzek jesteś w stanie 
wymienić?

a) dwie

b) cztery

c) więcej niż cztery

GEOGRAFIA

Który kraj sąsiadujący z Polską 
chciałbyś odwiedzić?

a) Czechy

b) Niemcy

c) Słowację

GEOGRAFIA



Która z polskich tradycji podoba 
Ci się najbardziej?

a) dzielenie się opłatkiem podczas kolacji wigilijnej

b) święcenie pokarmów przed Wielkanocą

c) orszak trzech króli

TRADYCJA

Czy świętowałeś kiedyś andrzejki 
(czyli wieczór wróżb przypadający 

na noc z 29)

a) tylko raz

b) zawsze obchodzę andrzejki

c) nigdy

TRADYCJA

Ile polskich tradycji związanych 
z Bożym Narodzeniem lub Wielkanocą 

potrafisz 

a) dwie

b) cztery

c) więcej niż cztery

TRADYCJA

Czy byłeś kiedyś na polskim weselu?

a) raz

b) przynajmniej dwa razy

c) nigdy

TRADYCJA

Ile polskich kolęd jesteś w stanie 
zanucić?

a) jedną

b) więcej niż jedną

c) żadnej

TRADYCJA

Której z tych tradycji na pewno nie 
zna gracz po Twojej prawej stronie:

a) topienia Marzanny

b) czyszczenia butów przed mikołajkami

c) malowania jajek

TRADYCJA

Czy podobają Ci się polskie stroje 
ludowe?

a) tak

b) nie

c) nie wiem, jak wyglądają polskie stroje ludowe

TRADYCJA

Ile znasz zwrotek Mazurka 
Dąbrowskiego (hymn Polski)?

a) jedną, maksymalnie dwie

b) wszystkie

c) znam tylko refren

TRADYCJA

Na Pasterce chociaż raz w życiu był:

a) ja

b) gracz po mojej prawej stronie

c) żaden z graczy

TRADYCJA

W lany poniedziałek, czyli 
tzw. śmigus-dyngus:

a) oblewamy się wodą

b) smagamy się symbolicznie gałązkami

c) żaden z wymienionych sposobów

TRADYCJA



Który z graczy według Ciebie wie, ile 
kobiet w Polsce nosiło tytuł królowej?

a) ja

b) gracz po mojej prawej stronie

c) żaden z graczy

HISTORIA

Ilu graczy według Ciebie potrafi 
wymienić trzech Polaków lub Polki, 

którzy otrzymali Nagrodę Nobla 
w dowolnej dziedzinie?

a) jeden

b) więcej niż jeden

c) żaden

HISTORIA

Gdybyś mógł wziąć udział w jednym 
z wydarzeń historycznych, wybrałbyś:

a) bitwa pod Grunwaldem w 1410 r.

b) odsiecz wiedeńska w 1683 r.

c) obrady okrągłego stołu w 1989 r.

HISTORIA

Który z graczy wie, kim była szlachta?

a) ja

b) gracz po mojej prawej stronie

c) gracz po mojej lewej stronie

HISTORIA

nwokację, czyli utwór rozpoczynający 
polską epopeję narodową pt. Pan 

Tadeusz Twoim zdaniem potrafi 
wyrecytować:

HISTORIA

Gdybyś żył w średniowiecznej Polsce, 
chciałbyś być:

a) królem, np. Mieszkiem I

b) kronikarzem, np. Gallem Anonimem

c) mnichem/ zakonnikiem, np. św. Stanisławem

HISTORIA

Której z wymienionych legend 
mógłbyś zostać bohaterem?

a) Syrenki warszawskiej

b) Bazyliszka

c) Smoka Wawelskiego

HISTORIA

Gracz po Twojej lewej stronie 
obchodzi Święto Narodowe 

Trzeciego Maja:

a) wywieszając polską flagę

b) rozmawiając na temat tego wydarzenia z rodziną

c) nie obchodzi tego święta

HISTORIA

Wiersz Katechizm polskiego dziecka 
(Kto Ty jesteś? Polak mały) zna 

według Ciebie:

a) jeden gracz

b) więcej niż jeden gracz

c) żaden z graczy

HISTORIA

Gracz po Twojej prawej stronie 
potrafi wymienić:

a) dwóch polskich króli

b) trzech polskich króli

c) więcej niż trzech polskich króli

HISTORIA

a) jeden gracz

b) więcej niż jeden gracz

c) żaden z graczy



Który z poniższych tańców znasz?

a) Polonez

b) Mazur

c) Oberek

KULTURA

Którą z polskich książek przeczytałeś?

a) Ogniem i mieczem

b) Pana Tadeusza

c) Lalkę

KULTURA

Najbardziej w Polsce podobają Ci się:

a) miasta i zabytki

b) tradycja i folklor

c) mieszkańcy i kultura

KULTURA

Ile dzieł Adama Mickiewicza 
potrafisz wymienić?

a) jedno lub dwa

b) trzy lub cztery

c) żadnego

KULTURA

Najbardziej znanym warszawskim 
pomnikiem według Ciebie jest?

a) Pomnik Małego Powstańca

b) Kolumna Zygmunta III Wazy

c) Pomnik Bohaterów Warszawy

KULTURA

Ile polskich symboli narodowych 
potrafisz wymienić?

a) dwa

b) trzy

c) żadnego

KULTURA

Nazwisko przynajmniej jednego 
polskiego malarza zna:

a) ja

b) gracz po mojej prawej stronie

c) gracz po mojej lewej stronie

KULTURA

Ile razy byłeś w dowolnym polskim 
muzeum?

a) raz

b) więcej niż raz

c) nie byłem w polskim muzeum

KULTURA

Który z graczy zna chociaż jeden 
utwór Fryderyka Chopina?

a) ja

b) gracz po mojej prawej stronie

c) gracz po mojej lewej stronie

KULTURA

Ilu znasz Polaków mieszkających 
poza granicami Polski?

a) mniej niż pięciu

b) więcej niż pięciu, ale mniej niż dziesięciu

c) więcej niż dziesięciu

KULTURA



A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C






