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Który z wymienionych ssaków 

Dokończ: „Czego się Jaś nie nauczy...
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Dlaczego pociąg gwiżdże?

Kto „nabija w butelkę”?
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21 Jak myje się kot?

3 Co to znaczy, że ktoś  

od 6 lat
Gra towarzyska dla 2-4 graczy
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Który z wymienionych ssaków 
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Co to jest ogród botaniczny?
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2 Kto to jest sprinter?

3 Co to znaczy, że ktoś  „wyskoczył jak Filip z konopi”?

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

plansza

2

45 kart z pytaniami

4 figurki raków

4 podstawki instrukcja

CEL GRY 

Gra składa się z 270 ważnych pytań i setek zabawnych 
odpowiedzi. Wygra osoba, która udzieli prawidłowych 
odpowiedzi na 7 wyjątkowo podchwytliwych pytań. 

PRZYGOTOWANIE DO GRY 

Przed pierwszą rozgrywką włóżcie figurki raków w plastikowe 
podstawki. 
Na środku stołu rozłóżcie planszę. Wybierzcie swoje pionki  
i postawcie je na polu startowym (oznaczonym cyfrą 1)  
na wybranej przez siebie trasie.



PRZEBIEG ROZGRYWKI 

Rozpoczyna najstarszy gracz (następnie ruchy odbywają się 
zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara). Bierze on 
jedną kartę z wierzchu stosu i prosi kolejnego gracza, by wybrał 
numer pytania (1, 2 lub 3). Wskazane pytanie czyta na głos  
i sprawdza, czy odpowiedź gracza pokrywa się z rozwiązaniem 
w prawym dolnym rogu karty. 

Uwaga! Gracze zawsze czytają pytanie ze spodniej strony karty; 
nie tej, która była widoczna na wierzchu stosu. Należy przy 
tym uważać, by pozostali uczestnicy rozgrywki nie zobaczyli 
odpowiedzi znajdującej się w prawym dolnym rogu karty.  

PUNKTACJA 

Gracz, który prawidłowo odpowiedział na pytanie, przesuwa 
swój pionek o 1 pole do przodu. 

Uwaga! Jeśli w rozgrywce bierze udział tylko dwóch graczy, 
każdy z nich może używać dwóch pionków i poruszać się  
po dwóch trasach. 

KONIEC GRY 

Gdy jeden z graczy dotrze do mety (pole oznaczone cyfrą 8), 
zostaje on ogłoszony zwycięzcą. Pozostali gracze  
mogą w tym momencie zakończyć grę  
lub kontynuować ją, by walczyć o kolejne miejsca.
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www.granna.pl 
www.sklep.granna.pl

Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak 
zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie przepraszamy),  
możesz zgłosić reklamację e-mailem – na adres: service@granna.pl. 
Nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska i adresu (miasto,  
kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania) oraz napisać, jakiego 
elementu gry brakuje.

Projekt serii: Brandy Design, autorzy pytań:  
Andrzej Rozesłaniec i Maciej Włostowski,  
ilustracje: Edward Lutczyn i Beata Batorska,  
design: Sławomir Bejda

patronat:

Polecamy inne gry z serii!

Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości o nowościach, 
wyślij e-mail z taką informacją na adres: service@granna.pl  
i podpisz go imieniem i nazwiskiem.


