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Ekscytująca zabawa dla 
1-4 spostrzegawczych 
graczy od 7 roku życia.

Jürgen P. K. Grunau
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4 dwustronne plansze do gry, 1 dwustronna tablica wyników/ 
tablica puzzle, 12 kart PIĄTKA, 5 kostek, 4 flamastry z gumką, 1 
klepsydra. 

1. Klepsydrę ustawcie pośrodku stołu, 
dookoła rozłóżcie karty PIĄTKI

Wskazówka: pogrupujcie karty PIĄTKI według wartości 
punktacji od 1 do 4, pomogą wam w tym ich różne kolory.

2. Każdy z graczy otrzymuje jedną planszę oraz flamaster.

3. Ułóżcie swoje plansze przed sobą, tak, 
aby były zwrócone stroną z białą ramką 

do góry.
4. Na tablicy wyników w ramkach, 
w pierwszym rzędzie zapiszcie inicjały 
zawodników i odłóżcie ją na bok. 

5.Przygotujcie kostki do gry, 
tak, aby były w zasięgu waszej ręki.
Niepotrzebne elementy gry odłóżcie z powrotem do pudełka. 

E l e m e n t y  g r y  o r a z  i c h  r o z ł o ż e n i e

W każdej rundzie wykonywany jest rzut 5 kostkami, aby gracze mogli odnaleźć i 
zaznaczyć PIĄTKI na swoich tablicach. Uwaga! To wcale nie jest takie proste! Pole gry 
jest ograniczone, a każdy kształt PIĄTKI może zostać użyty tylko raz. Pospiesz się z 
szukaniem swoich PIĄTEK, w każdej chwili jeden z graczy może ogłosić koniec rundy!

Kto okaże się najbardziej bystry i zostanie Mistrzem PIĄTEK? Może to będziesz Ty?
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Gra składa się z 5 rund. Wszyscy uczestnicy grają w tym samym czasie. 

Etapy rundy
1. Rzut kostkami
2. Szukanie PIĄTEK
3. Punktacja

1. Rzut kostkami

Jeden z graczy wyrzuca wszystkimi 5 kostkami, tak, aby rezultat był widoczny dla 
wszystkich graczy. Kostki wskazują symbole obowiązujące w tej rundzie.

Wyjątek: Kostki pokazują 3 lub więcej identycznych symboli?  Powtarzajcie rzut, aż do 
momentu, kiedy maksymalnie na 2 kostkach będzie znajdował się taki sam symbol. 

Przykład:

Powtórz rzut!       OK!

Po dokładnym zapoznaniu się z zasadami gry możecie używać obydwu stron planszy.

◆  Każda plansza z białą ramką jest inna. Ta strona planszy jest idealna do towarzyskiej gry, 
      w której przyda się odrobina szczęścia.

◆  Wszystkie plansze z szarą ramką są identyczne. Idealne do rozgrywki opartej na rywalizacji i
      równych zasadach.
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2. Szukanie PIĄTEK
Wszyscy gracze jednocześnie szukają PIĄTEK na swoich planszach. Po odnalezieniu zakreślają 
je flamastrem. 

Czym jest PIĄTKA?
PIĄTKA składa się z 5 kwadracików z symbolami, które są takie same, jak na kostkach. 
Wszystkie kwadraciki muszą być ze sobą połączone poziomo lub pionowo. Karty PIĄTKI 
(12 sztuk) przedstawiają wszystkie możliwe kształty PIĄTEK. Na kartach PIĄTKA znajduje 
się również wartość każdego z poszczególnych kształtów, co przyda się pod koniec rundy 
do punktacji. 
Zasady dotyczące PIĄTEK obowiązujące dla wszystkich graczy:

I.     Każdego kształtu PIĄTKI można użyć tylko jeden raz.

II. Można obrysować maksymalnie pięć PIĄTEK.

III. Można obrócić kształt PIĄTKI lub obrysowywać jej lustrzane odbicie. 

IV. Twoje PIĄTKI nie mogą na siebie nachodzić.

V.   Tylko całkowicie obrysowane PIĄTKI liczą się do punktacji.

VI. Można używać gumki do ewentualnych poprawek.

VII. Podczas szukania nie można brać kart PIĄTEK ze środka stołu.

Ważne: PIĄTKA i jej lustrzane odbicie liczą się, jako ten sam kształt. Nie możesz zaznaczyć 
obydwu. 

Ogłaszanie końca rundy

Rundę możesz zakończyć w każdym momencie zabierając klepsydrę i ustawiając ją 
odwróconą przed swoją planszą, co uruchomi ponownie czas. Po zabraniu klepsydry nie 
możesz dokonywać już żadnych zmian na swojej planszy. Pozostali gracze mogą 
kontynuować zaznaczanie PIĄTEK na swoich planszach. Po upłynięciu czasu w klepsydrze 
powiedz na głos ''Stop''. Wszyscy gracze odkładają swoje flamastry i rozpoczyna się liczenie 
punktów.

Pod koniec rundy plansze Sary, Piotrka i Anny wyglądają w 
ten sposób:

Sara zaznaczyła o jedną PIĄTKĘ za dużo.
Jej PIĄTKA z największą ilością punktów zostaje zdyskwalifikowana. 
To oznacza, że otrzymuje: 1+4+2+1+2=10 punktów

3. Punktacja

Na tablicy wyników zapiszcie punktację uzyskaną w tej rundzie przez każdego z graczy. 

◆    Za każdą poprawnie zaznaczoną PIĄTKĘ (maksymalnie 5) otrzymujesz punkty zgodnie z
        punktacją znajdującą się na poszczególnych kartach PIĄTKA.
◆   Jeżeli zaznaczyłeś więcej, niż 5 PIĄTEK do punktacji wliczanych jest tylko 5  poprawnie

  zaznaczonych kształtów o najniższej wartości. 
◆   Osoba, która odwróciła klepsydrę otrzymuje dodatkowo + 1 punkt

 Wskazówka: Do ustalenia punktacji użyjcie kart PIĄTKA. Ułóżcie je na planszy gracza. 
Sprawdźcie, czy gracz przestrzegał wszystkich zasad dotyczących szukania PIĄTEK.

Po przyznaniu punktów wszystkim graczom wymażcie swoje tablice i rozpocznijcie nową 
rundę.

Przykład przyznawania punktacji:

Symbole na kostkach:
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Jedna z PIĄTEK Ani jest nieważna, ponieważ nie odpowiada 
symbolom na kostkach. Niestety nie ukończyła zakreślać jednej ze 
swoich PIĄTEK zanim Piotrek krzyknął ''Stop!'' Pozostałe jej PIĄTKI są 
prawidłowo zaznaczone, Ania otrzymuje 3+1=4 punkty

Runda nr 5
W 5 rundzie wszystkie prawidłowe PIĄTKI są warte dwa razy więcej punktów. Również w 
tej rundzie za odwrócenie klepsydry przyznawany jest tylko 1 punkt bonusowy. 

Gra kończy się po 5 rundzie.
Podliczcie punkty wszystkich graczy, żeby ogłosić wynik końcowy.

Gracz z największą ilością punktów zwycięża. W przypadku remisu, zwycięża ten, kto zdobył 
największą ilość punktów w rundach 1-4. Dalej jest remis? W takim przypadku gracze muszą 
podzielić się wygraną.

K o n i e c  g r y

W e r s j a  p u z z l e
Po zapoznaniu się z zasadami podstawowej gry warto spróbować również wersji puzzle. 
Różnica polega na tym, że w każdej rundzie zakreśla się tylko jedną PIĄTKĘ, nie czyści się 
tablicy po każdej rundzie i tylko raz podczas całej gry można zaznaczyć każdy poszczególny 
kształt PIĄTKI.

Zapoznaj się z dodatkowymi zasadami obowiązującymi w tej wersji:

◆  Planszę puzzle ułóż pośrodku stołu

◆   Plansza jest podzielona na cztery części. 
        Każda z części należy do innego gracza. 
        Wpiszcie swoje inicjały w pole nazwa.

◆   Na planszy puzzle widoczne są wszystkie 
        możliwe kombinacje PIĄTEK, w związku 
        z tym karty PIĄTKI można schować do 
        pudełka, nie będą potrzebne.

◆  Zagrajcie maksymalnie 12 rund

◆  W każdej rundzie można zakreślić tylko jedną PIĄTKĘ

◆   Dostępna PIĄTKA, to taka, która znajduje się na twojej części planszy puzzle i nie

        jest przekreślona, ani zakreślona.

◆   Zmian można dokonywać tylko podczas zakreślania PIĄTKI w trakcie trwania rundy. 

Z a s a d y  d o t y c z ą c e  r u n d

Część planszy dla 
jednego gracza 

Plansza puzzle

Pole nazwa

Pole klepsydra

R o z ł o ż e n i e  g r y
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Piotrek zaznaczył dwie nachodzące na siebie PIĄTKI. Niestety to 
oznacza, że obie są nieważne. Zaznaczył też dwie PIĄTKI tego 
samego kształtu, więc tylko jedna z nich zostaje zaliczona do 
punktacji. Piotrek był graczem, który chwycił klepsydrę, w związku z 
tym otrzymuje dodatkowo +1 punkt. To oznacza, że jego wynik to 1
+2+1= 4 punkty.

1
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Koniec rundy

Jeśli udało ci się odnaleźć i zakreślić PIĄTKĘ przed końcem czasu, obrysuj ją również na 
swojej części planszy puzzle. Wynik zapisz na PIĄTCE na swoje drugiej planszy.

Przykład: 

Kacper poprawnie zaznaczył PIĄTKĘ

Zaznaczył PIĄTKĘ na swojej części 
planszy puzzle, a wynik zapisał na 
PIĄTCE na drugiej planszy.

B
ackside 1- 4

Tableau_1_5er-Finden_305283_Backside.indd   1
07.05.19   13:22

B
ackside 1- 4

Tableau_1_5er-Finden_305283_Backside.indd   1
07.05.19   13:22

Jeśli nie udało ci się odnaleźć PIĄTKI przed końcem czasu musisz wykreślić jedną z 
dowolnych dostępnych PIĄTEK na twojej części planszy puzzle. Dodatkowo musisz 
obrysować i przekreślić tę  samą PIĄTKĘ na swojej drugiej planszy, przy tym nie bierz pod 
uwagę symboli znajdujących się na kostkach.

Przykład:

W drugiej rundzie Kacper nie może odnaleźć PIĄTKI

Wykreśla jedną z dostępnych PIĄTEK na swojej 
części planszy puzzle i przekreśla ją również na 
swojej drugiej planszy, nie biorąc przy tym pod 
uwagę symboli znajdujących się na kostkach. 
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W trzeciej rundzie Kacper zaznaczył PIĄTKĘ, 
niestety okazało się, że jest niepoprawna, bo nie 
odpowiada symbolom na kostkach. 

Ściera ze swojej tablicy błędnie zaznaczoną PIĄTKĘ i 
musi wykreślić jedną dowolną dostępną PIĄTKĘ 
znajdującą się na jego części planszy puzzle. 
Dodatkowo musi zakreślić i przekreślić tę samą 
PIĄTKĘ na swojej drugiej planszy, nie biorąc pod 
uwagę symboli znajdujących się na kostkach.

Źle zaznaczyłeś PIĄTKĘ przed upływem czasu?  Zetrzyj ją z planszy. 
Musisz wykreślić jedną z dowolnych dostępnych PIĄTEK na twojej części planszy puzzle. 
Dodatkowo musisz zakreślić i przekreślić tę PIĄTKĘ na swojej drugiej planszy. Nie bierz pod 
uwagę symboli znajdujących się na kostkach.

Przykład:
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Jeśli to ty odwróciłeś klepsydrę zaznacz na swoje części planszy 
puzzle jedno pole klepsydra. 

Ważne: nie należy ścierać planszy po zakończonej rundzie!

To oznacza, że z każdą rundą macie mniej miejsca na swoich planszach. Tym 
samym mniejszy wybór PIĄTEK. 

Gra kończy się maksymalnie 12 rundą, lub w momencie, kiedy 
żaden z graczy nie może odnaleźć pasującej PIĄTKI podczas rundy.

Teraz czas na podliczenie punktów

◆  Każda zakreślona PIĄTKA na twojej części planszy puzzle liczona 
       jest według nadrukowanej na niej wartości punktowej. 

◆  Każde zaznaczenie na polu klepsydra liczone jest, jako 1 punkt.

Gracz, który zdobył największą ilość punktów, zwycięża grę.

W przypadku remisu wygrywa gracz z największą ilością zakreślonych PIĄTEK. W 
przypadku ponownego remisu gracze muszą podzielić się wygraną.

Przykład punktacji po 11 rundzie:
Kacper w sumie zdobył: 1+1+2+2+3+4+4+7 = 24 punkty
Monika w sumie zdobyła: 1+1+2+3+3+4+4+4+5 = 27 punktów

K o n i e c  g r y  i  p u n k t a c j a
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W e r s j a  g r y  s o l o
W wersji solo grajcie według zasad gry z planszą puzzle, tylko bez klepsydry. Kontynuuj 
grę rozpoczynając nową rundę, nawet jeśli nie możesz odnaleźć PIĄTKI. Graj zawsze po 
12 rund. 

Spróbuj pobić swój najlepszy wynik lub porównaj go z wynikami przyjaciół! 
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