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PLANSZA

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
• Plansza do gry
• 2 talie kart w tym:
•  55 kart Pytanie/Wyzwanie (220 pytań i 55 

wyzwań sportowych) 
•  39 kart Szansa/Pech
• 12 kart ABC
•  4 karty Przelicznik
•  16 kart dużych „ZAWODY SPORTOWE”

• 28 żetonów FORMA
• 25 żetonów MEDAL
• 27 żetonów Trening
• 27 żetonów Wypoczynek
• 26 żetonów Zdrowe odżywianie
• Instrukcja do gry
• Kostka do gry

KARTY

ŻETONYPIONKI
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PRZYGOTOWANIE DO GRY
1. Rozkładamy planszę do gry.
2.  Tasujemy talię kart z pytaniami, a następnie 

kładziemy ją obok planszy.
3.  Z drugiej talii oddzielamy 4 karty Przelicznik 

oraz 12 kart A, B, C i rozdajemy je graczom, 
tak by każdy gracz dostał po jednej karcie  
z literkami A, B i C i 1 kartę Przelicznik.

4.  Pozostałe karty z tej talii tasujemy i kładzie-
my obok planszy.

5.  Każdy gracz otrzymuje tzw. „Pakiet starto-
wy” czyli:  
2 żetony Trening, 2 żetony Wypoczynek,  
2 żetony Zdrowe Odżywianie.

6.  Potem gracz wybiera swój pionek do gry  
i ustawia go na polu start.

7.  Grę rozpoczyna najmłodszy gracz.

CEL GRY
Celem gry jest zdobycie 7 żetonów MEDAL.
By tego dokonać bierzemy udział w „Zawo-
dach Sportowych”, których zasady znajdują 
się na 16 kartach Zawody Sportowe. Zawody 
odbywają się wówczas, gdy jeden z graczy sta-
nie na planszy na polu Zawody Sportowe lub 
gdy któryś z graczy ogłosi je używając karty 
Ogłoszenie Zawodów Sportowych lub karty 
Mistrz. Do zawodów przygotowujemy się wę-
drując po planszy. Każde pole jest aktywne  
i wskazuje jakie działanie mamy wykonać. 
Gracz, który jako pierwszy zdobędzie 7 żeto-
nów MEDAL, zostaje Zwycięzcą.

PRZEBIEG GRY
Rozgrywkę rozpoczyna najmłodszy gracz. Rzu-
ca kostką i przemieszcza swój pionek o liczbę 
wyrzuconych pól. Przemieszczamy się wokół 
planszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Następnie gracz wykonuje zadanie przypisane 
do pola, na którym się zatrzymał. Po zakończo-
nym ruchu, kostką rzuca następny gracz.

OPIS PÓL
Stawiasz pionek na polu Start. Z tego 
pola rozpoczynasz swoją wędrówkę po 

planszy. Za każdym razem, gdy dokonasz 
pełnego okrążenia planszy i mijasz pole Start, 
pobierasz pakiet startowy. 

Pole czerwone – pobierasz żeton 
Trening.
Pole pomarańczowe – pobierasz żeton 
Wypoczynek.
Pole zielone – pobierasz żeton Zdrowe 
odżywianie. 
 Pole trójkolorowe – pobierasz żeton  
w dowolnym, wybranym przez ciebie 
kolorze. 
Pole Zawody Sportowe – ciągniesz 
kartę ze stosu Zawody Sportowe  

i inicjujesz zawody lub mecz z dyscypliny 
sportu opisanej na karcie.

? Pole Pytanie – ciągniesz kartę ze stosu 
kart z pytaniami i rzucasz jeszcze raz 
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kostką, następnie odpowiadasz na pytanie 
zgodnie z liczbą oczek którą wyrzuciłeś: 
1 – pytanie nr 1, 2 pytanie nr. 2 itd. Jeżeli wyrzu-
ciłeś 5 – odpowiadasz na dowolne pytanie nie-
parzyste, 6 – odpowiadasz na dowolne pytanie 
parzyste. W każdym przypadku za poprawną od-
powiedź pobierasz 2 żetony w kolorze pytania.

???
Pole Pytanie do wszystkich – gdy 
staniesz na polu pytanie do wszystkich, 

każdy z graczy przekazuje ci 1 żeton w 
dowolnym kolorze. Następnie ciągniesz kartę 
Pytanie, i czytasz pozostałym graczom pytanie, 
które wybrałaś(eś). Gracze odpowiadają 
wybierając właściwą kartę A, B lub C. Każdy gracz 
odkłada kartę z wybraną odpowiedzią (A, B lub C). 
Gdy wszyscy gracze są gotowi, odwracają karty. 
Za poprawną odpowiedź każdy gracz pobiera 2 
żetony w kolorze w którym napisane jest pytanie. 
Za każdą odpowiedź błędną każdy z graczy 
przekazuje ci 1 wybrany przez ciebie żeton.

Pole Wyzwanie – ciągniesz kartę ze stosu 
Pytanie/Wyzwanie i wykonujesz 

polecenie wskazane na karcie po stronie 
Wyzwanie. Za poprawne wykonanie zadania 
pobierasz 2 żetony w dowolnym kolorze. Jeżeli  
z jakiegoś powodu nie chcesz lub nie możesz 
wykonać wyzwania, w zamian możesz odpowie-
dzieć na pytanie tekstowe. Jeżeli udzielisz 
poprawnej odpowiedzi pobierasz 1 żeton  
w kolorze w którym napisane jest pytanie. 

Pole Szansa Ciągniesz kartę ze stosu 
Szansa/pech i wykonujesz polecenie 

wskazane na karcie po stronie Szansa.
UWAGA: wśród kart Szansa znajdziesz rów-
nież takie karty jak: Mistrz, Zawody Sportowe, 
Trener, Bramkarz, Król Strzelców, Obrońca, 
Wsparcie Psychologiczne, Dietetyk oraz 
Ogłoszenie Zawodów Sportowych. Tych kart 
nie musisz użyć od razu. Odkładasz je na bok 
by wykorzystać w odpowiednim momencie.

Pole Pech Ciągniesz kartę ze stosu 
Szansa/Pech i wykonujesz polecenie 

wskazane na karcie po stronie Pech. Jeżeli 
kartę Szansa/Pech ciągniesz w związku  
z poleceniem pochodzącym z pola Pech  
i wyciągasz ze stosu kartę „MISTRZ” odkła-
dasz ją na spód stosu kart Szansa/Pech  
i ciągniesz kartę po raz drugi. 
 
OPIS ŻETONÓW
UWAGA OGÓLNA: jeżeli gracz nie może 
wykonać jakiegoś zadania, np. oddać żetonu 
do banku lub przekazać go innemu graczowi w 
związku np. z udzieleniem błędnej odpowiedzi 
na pytanie (patrz. Pytanie do wszystkich), 
wówczas traci następną kolejkę.
W grze występuje 5 rodzajów żetonów: 

żetony Treningu  
w kolorze czerwonym
 żetony Zdrowego Odżywiania  
w kolorze zielonym

POLE 
TRÓJKOLOROWE 

POBIERASZ ŻETON  
W DOWOLNYM  

KOLORZE
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żetony Wypoczynku w kolorze poma-
rańczowym
żetony  
FORMA
-żetony MEDAL czyli  
żetony Zwycięstwa, 

Żetony: Trening, Zdrowe Odżywianie, Wypo-
czynek gracze zdobywają: 
• z działań na planszy,
• stając na polu w odpowiednim kolorze,  
• za poprawną odpowiedz na pytanie,
• z kart Szansa (karta SZ/P).

Konkretne żetony możemy pozyskać rów-
nież w drodze wymiany:
1 ż. Trening = 2 ż. Zdrowe Odżywianie lub 2 
ż. Wypoczynek
1 ż. Zdrowe Odżywianie = 2 ż. Trening lub 2 
ż. Wypoczynek
1 ż. Wypoczynek = 2 ż. Trening lub 2 ż. Zdro-
we Odżywianie 

Żetony Forma
Pozyskujemy je wymieniając na żetony 
Trening, Zdrowe Odżywianie i Wypoczy-

nek. Wymiany możemy dokonać zawsze 
rozpoczynając nowy ruch, zanim rzucimy 
kostką.
Żeby pozyskać 1 żeton Forma, potrzebuje-
my: 2 żetony Treningu + 1 żeton Zdrowego 
Odżywiania + 1 żeton Wypoczynku.

Żetony Forma są bardzo ważne.  
Używamy ich w trakcie Zawodów Sporto-
wych w następujących sytuacjach:
• Gdy nie znamy prawidłowej lub udzielimy 
błędnej odpowiedzi na pytanie. 
• Gdy nie potrafimy wykonać zadanych ćwi-
czeń fizycznych. 
• Gdy chcemy zwiększyć liczbę wyrzuconych 
oczek podczas zawodów lub w trakcie meczu.
Przykład: na kostce wyrzuciłeś 3, dodajesz 3 
żetony i powiększasz wynik rzutu o 3 oczka, 
czyli masz razem 6. 
Za każdym razem po użyciu, żetony FORMA 
wracają do banku.

 Żetony MEDAL  
czyli żetony Zwycięstwa

Kto zgromadzi 7 takich żetonów jako pierw-
szy wygrywa całą rozgrywkę. Żetony MEDAL 
zdobywamy wygrywając Zawody Sportowe 
zgodnie z zasadami opisanymi na kartach 
Zawody Sportowe.

OPIS KART
Uwaga ogólna Za każdym razem po jej wy-
korzystaniu, karta wraca na spód stosu. Każdą 
kartę używamy tylko raz (wyjątek: karty A,B,C 
oraz karty Przelicznik).

W grze jest 5 zestawów kart: karty Zawody 
Sportowe, karty Pytania, karty Szansa/
Pech, karty A,B,C oraz karty Przelicznik.
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Karta Zawody Sportowe 
Ciągniemy ją, by ogłosić rozpo-
częcie Zawodów Sportowych. 
Dzieje się to w dwóch przypad-
kach:
• Gdy gracz stanie na polu Zawo-
dy Sportowe.

•  Gracz może również zainicjować zawody za 
pośrednictwem karty Ogłoszenie Zawodów 
Sportowych. W tym przypadku dzieje się to w 
dowolnym momencie rozgrywki ale zawsze, gdy 
rozpoczyna nowy ruch. Ogłoszenie zawodów 
musi nastąpić zanim gracz rzuci kostką. Po ogło-
szeniu zawodów, gracz ciągnie kartę Zawody 
Sportowe, a karta Ogłoszenie Zawodów 
wraca na spód stosu kart Szansa/Pech.

Każda z 16 kart Zawody Sportowe określa 
dyscyplinę sportu w której rozgrywamy zawo-
dy oraz zawiera dokładny opis przebiegu rywa-
lizacji. Na karcie opisane są również możliwe 
sposoby wykorzystania takich kart jak: Trener, 
Król Strzelców/Najbardziej Wszechstronny 
Zawodnik, Obrońca/Przyjmujący, Bram-
karz, Dietetyk oraz Wsparcie Psychologicz-
ne. Po zakończeniu zawodów karta Zawody 
Sportowe wraca na spód stosu.

Karty Pytanie Ciągniesz ją 
wtedy, gdy stajesz na polu 
Pytanie lub Pytanie do 
Wszystkich. Karta Pytanie 
zawiera 4 pytania na temat 

rywalizacji w różnych dziedzinach sportu,  
a także zasad funkcjonowania ludzkiego 
organizmu, zdrowego odżywiania i sportowe-
go trybu życia. Po wylosowaniu karty Pytanie, 
rzucasz jeszcze raz kostką, następnie odpowia-
dasz na pytanie zgodnie z liczbą oczek którą 
wyrzuciłeś: 1 – pytanie nr 1, 2 – pytanie nr. 2, 
itd. Jeżeli wyrzuciłeś 5 – odpowiadasz na 
dowolne pytanie nieparzyste. Jeżeli wyrzuciłeś 
6 – odpowiadasz na dowolne pytanie parzyste.
W każdym przypadku za poprawną odpowiedź 
pobierasz 2 żetony zgodne z kolorem  
w jakim napisane jest pytanie. 

Karta Szansa/Pech Kartę z talii 
Szansa/Pech ciągniesz wtedy 
gdy stajesz na polu Szansa lub 
Pech. Gdy stoisz na polu Szansa 
– czytasz polecenie znajdujące 
się po stronie Szansa. Gdy 
stoisz na polu Pech – czytasz 

polecenie znajdujące się po stronie Pech. Karty 
z tej talii zawierają bezpośrednie polecenia  
i zobowiązują gracza, by je wykonał.

Karty Szansa
Wśród kart Szansa znajdują się również takie 
karty, jak: karta Mistrz, Trener, Król Strzel-
ców/Najbardziej Wszechstronny Zawodnik, 
Obrońca/Przyjmujący, Bramkarz, Dietetyk, 
Wsparcie psychologiczne oraz Ogłosznie 
Zawodów Sportowych.
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Karta Mistrz Jest ona wyjątkowa. Może zastą-
pić działanie każdego żetonu oraz każdej innej 
karty, w tym karty Ogłoszenie Zawodów 
Sportowych. Użycie karty Mistrz zwalnia z 
wykonywania wszystkich ćwiczeń fizycznych. 
Karta Mistrz chroni również przed negatyw-
nymi skutkami działania kart Pech. Karta 
Mistrz nie chroni jednak przed skutkami 
działania karty Doping. Użycie karty Mistrz 
podobnie jak użycie innych kart ma charakter 
jednorazowy. Po wykorzystaniu karta Mistrz 
wraca na spód stosu kart Szansa/Pech.

Karty Trener, Król Strzelców/Najbardziej 
Wszechstronny Zawodnik, Obrońca/Przyj-
mujący, Bramkarz, Dietetyk oraz Wsparcie 
psychologiczne to karty funkcyjne, których 
używasz w dogodnej dla ciebie sytuacji. Każda 
z tych kart zawiera opis w jaki można jej uży-
wać. Są to karty jednorazowe, po użyciu na-
leży odłożyć je na spód stosu Szansa/Pech.

Karta Ogłoszenie Zawodów Sportowych
Karta Ogłoszenie Zawodów Sportowych 
pozwala graczowi na zainicjowanie nowych 
Zawodów Sportowych w dogodnym dla niego 
momencie rozgrywki, pod warunkiem że zrobi 
przed rozpoczęciem nowego ruchu , zanim 
wykona rzut kostką. Po ogłoszeniu zawodów, 
gracz ciągnie kartę Zawody Sportowe, po 
czym gracze stosują się do zawartych na tej 
karcie poleceń.

Karty ABC Służą do wybierania właściwej 
odpowiedzi gdy odpowiadasz na pytanie dla 
wszystkich lub bierzesz udział w Zawodach 
Sportowych. Ciągniesz kartę Pytanie, i czytasz 
pytanie. Gracze odpowiadają wybierając 
właściwą kartę A, B lub C i odkładają kartę 
literą do stołu. Gdy wszyscy gracze są gotowi, 
odwracają karty. Za poprawną odpowiedź każ-
dy gracz pobiera 2 żetony w kolorze w którym 
napisane jest pytanie.

ZAKOŃCZENIE GRY 
Grę kontynuujemy do momentu, gdy jeden  
z graczy zdobędzie 7 żetonów MEDAL.

WARIANTY GRY 
Na początek proponujemy prowadzenie 
rozgrywki do momentu, aż pierwszy z graczy 
zdobędzie 3 lub 4 żetony MEDAL. 
Gdy wszyscy gracze opanują już dobrze zasady 
oraz logikę rozgrywki przechodzimy do wa-
riantu z 7 żetonami MEDAL czyli 7 żetonami 
Zwycięstwa.

Życzymy wesołej zabawy!

www.hipokampus.eu
bylosobie.pl


