
GRA POZORÓW

czyli nic nie jest takie, 
jak nam się wydaje



Czy słyszeliście może o amerykańskim psychologu Johnie Ridley’u Stroopie? Tak? To wspaniale! Nie? 
To najwyższa pora się czegoś o nim dowiedzieć! Pan ten bowiem w roku 1935 przeprowadził ekspery-
ment, który rzucił zupełnie nowe światło na proces poznawczy człowieka, ukazując konflikt pojawia-
jący się w naszym mózgu w określonych okolicznościach. Do badania Stroop przygotował zestaw słów, 
prezentujący nazwy kolorów zapisane różnymi tuszami. Uczestnicy eksperymentu mieli za zadanie 
 głośno wymawiać poprawny kolor tuszu, jednocześnie ignorując znaczenie wyrazu. Na przykład, 
widząc słowo CZERWONY, należało powiedzieć „zielony”. Psycholog dowiódł, iż jest to znacznie 
trudniejsze niż w przypadku wyrazu CZERWONY. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dochodzi tu do 
konfliktu pomiędzy dwoma półkulami naszego mózgu! Prawa stara się określić kolory, a lewa sens 
słów. W momencie, gdy te informacje są sprzeczne, mózg płata nam figla i łatwo o błąd.

Skąd ten naukowy wstęp do recenzji? Otóż właśnie na podstawie tego badania stworzona została 
Gra pozorów, która pozwoli Wam rozwinąć szybkość reakcji oraz podzielność uwagi. Zaczynamy! 

Wiek: 8+

Liczba graczy: od 1 do 5

Czas gry: maks. 20 minut 
(przy dużej liczbie graczy) 

Mechanika: wykładanie kart 

Poziom trudności: w zależności 
    od wariantu gry
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Karcianka mieści się kwadratowym, eleganckim 
pudełku z minimalistyczną grafiką. Sama niebieska 
truskawka na przedzie jest zgrabnym nawiązaniem 
do eksperymentu, o jakim wspominałam wcześniej. 
W środku znajdziemy dwie talie kart, jedną w kolorze 
niebieskim (wariant podstawowy), drugą w kolorze 
czerwonym (wariant zaawansowany). W pierwszej 
znajdziemy typy wyrazów, które określają kolor liter, 
ich liczbę w słowie, grubość oraz wielkość. W opcji 
drugiej dochodzi dodatkowe utrudnienie – wyraz 
może być zapisany zwyczajnie lub w lustrzanym 
odbiciu. Wykonane z papieru kredowego karty, 
mają na sobie obrazek małych truskawek, a także 
kluczowe dla nas słowo. Wyraz nadrukowany jest 
w dwóch miejscach tak, by widoczny był dla każdego 
gracza. Dodatkowo do danych elementów dołączona 
jest instrukcja w postaci niewielkiej książeczki. Ta jest 
naprawdę dobrze zredagowana i doskonale wyjaśnia 
zasady gry, bazując na przykładach, a nawet opisu-
jąc eksperyment Stroopa. Jedyne, do czego można 
się przyczepić to fakt, że nie ma w niej opisanego 
wariantu gry dla jednej osoby. Tę należy pobrać ze 
strony wydawcy w formacie PDF. 

Zasady gry są bardzo proste, a przygotowanie do niej wręcz ekstremalnie krótkie. Ogranicza się ono 
do potasowania talii kart (jaki wariant gry wybierzemy zależy już od nas), następnie rozdania uczest-
nikom 15 kart oraz wyłożeniu 1 dodatkowej na środek stołu. Karty, które otrzymaliśmy są dla nas 
niewiadomą. Nie podglądamy ich, a kładziemy przed sobą w niewielkim stosie. W grze obwiązuje 
zasada „kto pierwszy ten lepszy” i na hasło START wszyscy naraz zaczynają rozgrywkę. Gracze pod-
bierają kolejno pojedyncze karty ze swych stosów i jak najszybciej starają się odnaleźć taką, która 
będzie pasowała do karty, leżącej na środku. Emocje gwarantowane! Gra kończy się w momencie, 
gdy któryś z uczestników pozbędzie się wszystkich swoich kart lub kiedy jeden z graczy nie ma już 
żadnej karty, pasującej do leżącej pośrodku. Wówczas informuje o tym resztę i rozgrywka dobiega 
końca, a zwycięża osoba z najmniejszą ilością kart w stosie.

Pora na warianty gry. W opcji podstawowej, patrząc na kartę pośrodku stołu, zwracamy uwagę  jedy-
nie na TREŚĆ wyrazu, a nie na wygląd liter. Natomiast, szukając karty, którą możemy dołożyć, patrzymy 
wyłącznie na WYGLĄD, treść jest dla nas nieważna. W tym wypadku karta na środku opisuje tę, jaką 
należy wyłożyć ze stosu. W trybie trudniejszym grę możemy podzielić na 2 etapy. Pierwszy z nich to 
po prostu wariant podstawowy rozgrywki, o którym pisałam przed chwilą. W momencie gdy ten się 
skończy – zostawiamy karty, których nie udało się nam wyłożyć do kolejnej części, a te ze środka tasu-
jemy i ponownie rozdajemy wszystkim graczom po równo. Jak można zauważyć, osoby z większą ilością 
kart po pierwszym etapie będą teraz miały jeszcze bardziej utrudnione zadanie, by się ich wszystkich 
pozbyć! Jeżeli liczba kart jest niewystarczająca dla wszystkich graczy, dobieramy je z pudełka. Znów 
kładziemy 1 dodatkową kartę na środek stołu i rozpoczynamy kolejną część rozgrywki. Tym razem 
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jednak mamy sytuację odwrotną i to karta wykładana musi opisywać tę pośrodku. Czyli patrząc na 
nią zwracamy uwagę tylko na WYGLĄD liter, a nie ich treść. Szukając natomiast karty z naszego 
stosu, patrzymy tylko na TREŚĆ, a wygląd jest sprawą drugorzędną. W opcji trzeciej, zaawanso-
wanej (dla maksymalnie 5 osób), dodajemy do naszej talii karty w kolorze czerwonym, których 
dodatkowym utrudnieniem jest odbicie lustrzane, a także większa ilość liter w wyrazie. W każdym 
z podanych wariantów, przebieg gry oraz wyłonienie zwycięzcy pozostaje bez zmian. Ostatni tryb 
to ten dla jednego gracza. To też jedyna opcja, gdy widzimy niektóre z naszych kart. Korzystamy tu 
z 30 kart, które tasujemy. Po tej czynności 4 z nich bierzemy do ręki. W tej opcji gracz wykłada karty 
do dwóch rzędów. W górnym – dokłada karty jak w opcji trudniejszej w etapie 1, w dolnym –  niczym 
w etapie 2. Gra kończy się gdy z naszego stosu zniknie jak najwięcej kart. Jeśli pozbędziemy się 
wszystkich, jesteśmy mistrzami!

Gra pozorów jest fantastyczna. Jeśli lubicie szybkie rozgrywki, gdzie liczy się refleks i spostrze-
gawczość to jest ona zdecydowanie dla Was. Przedstawiona karcianka przypomina trochę Dooble, 
jednak wymaga o wiele większego wysiłku od naszych szarych komórek. Jest doskonała zarówno 
dla młodszych, jak i starszych, dzięki możliwości wyboru mnóstwa wariantów, a nawet grze solo. 
Zapewnia to ogromną regrywalność i sprawia, że każda partia jest inna, a ta niepozorna gierka nie 
znudzi się nam tak szybko. Nada się ona zarówno na wieczór w rodzinnym gronie, szaloną prywatkę, 
czy długą podróż pociągiem. Dzięki kompaktowemu pudełku Grę pozorów możesz bowiem zabrać 
ze sobą wszędzie. To pozycja dla amatorów wymagającej zabawy, która do tematu podchodzi ory-
ginalnie i nieszablonowo, co bardzo cenię. Zagrajcie w nią i niech Wasze mózgi parują, bo prawdy 
starej, jak świat nie da się ukryć – pozory mylą! 
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