
112 kart z hasłami 50 dwustronnych prostokątów instrukcja

Po prostu P Prostokąty to gra, w której liczy się każdy pomysł! 
Pokaż pozostałym zawodnikom sekretne hasło na literę P, 

używając do tego wyłącznie prostokątów!

ELEMENTY GRY 

8+ 3-6 15-30min

SPRAWDŹ
WIDEOINSTRUKCJĘ



PRZYGOTOWANIE GRY 
Przed pierwszą grą wyciśnijcie prostokąty z formatek i usuńcie oznaczone 
czarną kropką elementy. W grze powinno zostać 50 elementów.

1. Przed rozpoczęciem zabawy zdecydujcie, jakiego koloru hasła będziecie 
pokazywać. Kolory oznaczają poziom trudności:

1. POKAZUJĄCY:
Wylosuj kartę ze stosu i w tajemnicy przed pozostałymi 
graczami odczytaj hasło z wybranego wcześniej koloru 
(zielone, żółte lub czerwone). Hasła to rzeczowniki, 
czasowniki i powiedzenia – wszystkie rozpoczynają się 
na literę P. 

Twoim zadaniem jest pokazanie hasła 
z karty pozostałym graczom, mając 
do dyspozycji wyłącznie prostokąty 
znajdujące się na środku stołu. 

Pod hasłami dodatkowo znajduje się podpowiedź, którą możesz odczytać 
na głos w dowolnym momencie swojej tury, aby nakierować graczy 
na prawidłową odpowiedź. Spróbuj rozpocząć grę bez podpowiedzi!

2. Potasujcie karty i ułóżcie je w jednym stosie, hasłami do dołu.
3. Prostokąty rozłóżcie obok siebie na środku stołu tak, aby każdy miał 
do nich swobodny dostęp.
4. Kto pierwszy przyniesie coś prostokątnego i położy to na stole, zostaje 
pierwszym Pokazującym.

ROZGRYWKA

zielony – jednowyrazowe, 
proste hasła,

żółty – jednowyrazowe, 
trudniejsze hasła,

podpowiedzi
czerwony – najtrudniejsze 
hasła, mogą składać się 
z więcej niż jednego wyrazu.



2. ODGADUJĄCY:
Wszyscy jednocześnie odgadujecie hasło - macie nieograniczoną liczbę 
szans. Ten, kto jako pierwszy odgadnie hasło z karty, wybiera jeden 
                   z prostokątów wykorzystanych do pokazywania hasła 
                            i zabiera go jako swój punkt. 

Pokazujący hasło również zdobywa punkt i pobiera jeden z prostokątów. 
W sytuacji gdy kilkoro z Was wypowie hasło równocześnie, każdy, 
kto podał poprawną odpowiedź, zdobywa punkt i pobiera prostokąt 
(o kolejności pobierania punktów decyduje Pokazujący). 

Pobrane prostokąty odłóżcie na bok – nie można ich wykorzystywać 
podczas pokazywania kolejnych haseł. Resztę wykorzystanych 
prostokątów zwróćcie do puli na środku stołu. 

UWAGA! Kolor wybieranego prostokąta ma znaczenie! W Punktacji 
zostały wyjaśnione szczegółowe zasady.

3. Pokazujący odkłada wykorzystaną kartę z hasłem do pudełka.

4. Osoba siedząca po lewej stronie Pokazującego rozpoczyna swoją turę.

5. Gracie do momentu, aż wszystkie prostokąty z puli zostaną 
wykorzystane lub zostanie tylko jeden.
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PUNKTACJA
Każdy zdobyty prostokąt jest wart 1 punkt. Możecie zdobyć po jednym 
dodatkowym punkcie za każdy uzbierany zestaw prostokątów w jednym 
kolorze. Zestaw to 4 elementy z danego koloru. Przed podliczeniem 
punktów możecie dowolnie odwracać zdobyte prostokąty i ułożyć 
z nich ostateczne zestawy kolorystyczne podlegające punktacji. 
Premii nie można uzyskać dwukrotnie za awers i rewers prostokąta.

ZASADY UKŁADANIA PROSTOKĄTÓW
• Możecie prezentować hasła wyłącznie za pomocą dostępnych 

prostokątów.

• Możecie animować prostokąty (poruszać prostokątami) na stole.

• Możecie pomrukiwać, nucić i wydawać dźwięki bez otwierania ust 
(tak, aby nie wydawać z siebie konkretnych liter lub sylab).

• Nie możecie układać z prostokątów liter ani cyfr.


