


10+ 3-6 20-30min

Po Prostu P to zakręcona gra imprezowa, 
w której przekazujecie innym graczom 

sekretne hasło. Możecie stosować 
podpowiedzi, używając tylko słów 
rozpoczynających się na literę P!

ELEMENTY GRY:

PRZYGOTOWANIE GRY:

168 kart z hasłami 25 pierożków instrukcja

1. Potasujcie karty i ułóżcie je w jeden stos hasłami do dołu.

2. Pierożki połóżcie obok kart.

3. Grę rozpoczyna gracz, który pierwszy wskaże 
znajdujący się w otoczeniu dowolny przedmiot na literę P. 

Gracz staje się wtedy pierwszym Podpowiadającym. 
Po jego rundzie funkcja Podpowiadającego przechodzi 

na kolejnego gracza, siedzącego po lewej stronie.



ROZGRYWKA:

1. Jeśli jesteś Podpowiadającym, 
dobierz wierzchnią kartę ze stosu 
i w tajemnicy przed resztą graczy 

wybierz jedno z dwóch haseł.

2. Następnie spróbuj przekazać wybrane 
hasło pozostałym graczom. 

Możesz to zrobić jedynie przy pomocy 
słów, które zaczynają się na literę P!

                   3. Pozostali gracze próbują 
                            odgadnąć hasło.

                Możecie zgadywać jednocześnie 
– macie nieograniczoną liczbę szans. 

4. Zgadujecie do momentu, 
aż padnie poprawne hasło. 

Podpowiadający ogłasza, że hasło 
zostało odgadnięte!

5. W nagrodę przydzielcie 
pierożki: jeden dla gracza, 
który odgadł hasło, i jeden 

dla Podpowiadającego.

 Jeśli ktoś z was zdobył piątego z kolei pierożka – wygrywa! 
Jeśli nie – Podpowiadającym zostaje kolejny gracz po lewej stronie.
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UWAGA DLA PODPOWIADAJĄCEGO!

Uważaj, by podczas podpowiadania nie użyć zakazanych słów! 
W przypadku ich użycia twoja runda natychmiast się kończy. 
Dodatkowo musisz zwrócić jednego pierożka – jeśli jakiegoś posiadasz – do puli.

Podczas podpowiadania nie wolno używać słów:
• które nie rozpoczynają się od litery P,
• które zawierają w sobie hasło 

(np. dla hasła PIŁKA niedozwoloną podpowiedzią jest PIŁKArski),
• które są hasłem wyrażonym w innym języku 

(np. dla hasła SAMOLOT niedozwoloną podpowiedzią jest PLANE).

Jeśli nie masz pomysłu na odpowiednie podpowiedzi, możesz spasować. 
Przekaż wtedy swoją kartę kolejnej osobie – niech spróbuje swoich sił. 
Niestety nie możesz brać udziału w zgadywaniu tego hasła.

ZAKOŃCZENIE GRY:

Jeśli po przydzieleniu ktoś z was posiada pięć pierożków, zostaje zwycięzcą i gra 
natychmiast się kończy. Jeśli kilka osób jednocześnie zdobyło pięć pierożków, 

rozegrajcie dogrywkę. W dogrywce biorą udział jedynie posiadacze pięciu pierożków. 
Jeden z pozostałych graczy staje się wtedy Podpowiadającym. Uczestnik dogrywki, 

który jako pierwszy odgadnie hasło, zostaje zwycięzcą.
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