
GRA „PAŃSTWA, MIASTA”

Gra idealna na czas podróży, długą przerwę w szkole 
czy deszczowe popołudnie w domu – czyli wtedy, 
gdy mamy trochę czasu. Czyli bardzo na czasie :)
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„Jeu du baccalauréat” (franc. gra dla maturzystów), 
„Tutti frutti” (hiszp. wszystkie owoce), „Stadt, Land, 
Fluss” (niem. miasta, landy, rzeki) czy swojskie 
„Państwa, miasta” albo „Inteligencja” –  tej gry chyba 
nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej atuty to pro-
ste zasady, nieograniczona liczba graczy i ela-
styczność – rodzaj i ilość kategorii zależy od naszej 
wyobraźni. Ważne jest również to, że do gry nie 
potrzeba nam wiele – ot skrawek papieru i coś 
do pisania.

Poniżej przypominamy zasady gry. W internecie 
znajdziecie mnóstwo pięknych szablonów do 
wykorzystania, możecie też zrobić swoje własne, 
z autorskimi kategoriami. Wiadomo, im trudniej, 
tym ciekawiej :)



PRZYGOTOWANIE
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Kartkę papieru dzielimy na kolumny, których nazwy 
będą naszymi kategoriami. Ostatnią kolumnę 
zostawiamy do wpisywania punktacji.

Przykładowe kategorie:  

• państwa 
• miasta 
• rośliny 
• zwierzęta 
• zawody 
• imiona żeńskie 
• imiona męskie 
• rzeczy

Zaletą gry jest swoboda w tworzeniu kategorii 
–możecie stworzyć własne. Warto pamiętać, by 
dostosować je do wieku i poziomu wiedzy graczy. 
Dla tych, których już niewiele zaskoczy proponuje-
my hasła w innym języku, miasta tylko francuskie, 
czy państwa jedynie z Azji.

Oto zestaw kilku dodatkowych kategorii:  

• rzeki 
• góry i szczyty 
• jeziora 
• marki samochodów 
• zawody 
• aktorki / aktorzy 
• muzycy 
• pisarze 
• sportowcy 
• tytuł piosenki 
• tytuł książki 
• tytuł filmu / seriali 
• pierwiastki 
• owoce 
• warzywa 
• potrawy
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ZASADY GRY
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Zaczynamy grę!

Jeden z graczy wypowiada hasło „XYZ”  i zaczyna 
w myślach wymieniać cały alfabet (pomijając 
litery: ą, ę, ń, ó, x, y). Jeśli wymieni cały alfabet 
i nikt go nie zatrzyma – rozpoczyna od początku. 
Drugi gracz (wcześniej wybrany) w dowolnej 
chwili mówi „stop”. Litera, na której w myślach 
zatrzymał się pierwszy gracz, będzie tą, na jaką 
muszą się zaczynać słowa kategorii w danej 
rundzie.  

Pierwszy gracz wypowiada literę na głos i od tego 
momentu zaczyna się czas rozgrywki – gracze jak 
najszybciej wypisują słowa w każdej kategorii na 
podaną literę. Ten kto pierwszy uzupełni wszystkie 
kolumny i krzyknie „stop” rozpoczyna odliczanie 
do 10-ciu. Po zakończeniu odliczania runda kończy 
się, a pozostali gracze nie uzupełniają już braku-
jąch słów. 

Jeśli w danej rundzie pojawi się litera, która już 
była wcześniej wylosowana, powtarzamy „loso-
wanie” litery do skutku. 

Liczenie punktów

Każdy kolejno odczytuje swoje słowa z danej ka-
tegorii i wpisuje  punkty, jakie za nie otrzymał:

• 15 punktów dla gracza, który jako jedyny 
 wpisał  poprawne słowo w tej kategorii  
 (pozostali nie wpisali nic lub mieli niepoprawne 
  hasła) 

• 10 punktów za słowo, które nie powtórzyło 
 się u innych graczy, ale nie jest to jedyne 
 poprawne słowo jakie się pojawiło  

• 5 punktów, jeśli dane słowo wpisało więcej  
 niż jeden gracz 

• 0 punktów za brak wpisanego słowa lub gdy  
 jest ono niepoprawne (np. nieistniejąca rzeka  
 albo chomik jako zwierzę na „h”)

Każdy z graczy sumuje punkty zebrane w danej 
rundzie i wpisuje je do ostatniej kolumny.  



A TERAZ DOBRA ZABAWA :)

Koniec gry możecie ustalić wedle uznania: 
gdy przejdziecie cały alfabet albo gdy osiągniecie 

określoną liczbę punktów czy rund.  
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Życzymy udanych rozgrywek!  

Photo by A
na Tavares on U

nsplash

P.S. Pamiętajcie, że jedynym państwem na „o’ jest Oman ;)


