
ZNANI POLACY - GRA

INSTRUKCJA GRY

Ilu znanych Polaków potrafisz wymienić? Czy wiesz, w jakich miastach mieszkali Polacy, którzy stali 
się legendami? A może poznasz ich po szczególnych cechach lub ich supermocy? Możesz wykupić 
podpowiedź, ale wtedy stawka maleje i zdobędziesz mniej gwiazdek. Decyzja zależy od Ciebie.
Zagraj w tę grę z przyjacielem lub rodzicem i przekonaj się, kto z Was ma większą wiedzę 
na temat znanych Polaków. Postaraj się zdobyć jak najwięcej gwiazdek! Powodzenia!

1. Liczba graczy
Gra przeznaczona jest dla 2 graczy. Jeżeli weźmie udział więcej osób, podzielcie się na 2 drużyny.

2. Co zawiera gra?
Gra zawiera 12 kart postaci znanych Polaków oraz 36 gwiazdek.

3. Przebieg gry
a) Wydrukuj karty znanych Polaków i gwiazdki (gwiazdki także wytnij).
b) Odwróć karty tak, by napisy nie był widoczne.
c) Wylosuj jedną kartę i nie pokazuj jej drugiej osobie. Zadaniem Twojego przeciwnika jest 
odgadnięcie, o jaką postać chodzi na podstawie przeczytanych przez Ciebie informacji.
Przeczytaj najpierw podpowiedź za 3 gwiazdki – miejsce urodzenia, np.:
Ta osoba urodziła się w Zaosiu.
Jeżeli druga osoba zgadnie, o kogo chodzi, otrzymuje 3 gwiazdki. Jeżeli nie, przeczytaj 
podpowiedź za 2 gwiazdki, czyli cechy/ znaki szczególne (wówczas do wygrania są już tylko 
2 gwiazdki). Jeżeli Twój przeciwnik nadal nie zgadnie, przeczytaj ostatnią podpowiedź, czyli 
supermoc (stawka maleje do 1 gwiazdki).
d) Przydziel osobie, która odgadła, o jakiego znanego Polaka chodzi, odpowiednią liczbę 
gwiazdek:
jeżeli odgadła, kim jest postać po podaniu miejsca urodzenia – otrzymuje 3 gwiazdki,
jeżeli odgadła, kim jest postać po podaniu dodatkowo cech/ znaków szczególnych – otrzymuje 
2 gwiazdki,
jeżeli odgadła, kim jest postać po podaniu dodatkowo supermocy – otrzymuje 1 gwiazdkę,
jeżeli nie odgadła, nie otrzymuje żadnej gwiazdki.
e) Teraz przeczytajcie jeszcze na głos opis postaci, aby więcej się o niej dowiedzieć.
f) Zamieńcie się rolami. Teraz Ty zgadujesz!

4. Wygrana
Wygrywa osoba, która zdobyła największą liczbę gwiazdek.

Opracowała: Aneta Sarnowska-Frank
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