
 

 

Cel gry: 

Maria Skłodowska-Curie, wielka polska uczona, zasłynęła dzięki odkryciu 

nowych pierwiastków – polonu i radu, za co otrzymała dwukrotnie nagrodę 

Nobla. Piętnaście lat później polski fizykochemik, Kazimierz Fajans, 

przyczynił się do odkrycia pierwszego izotopu – protaktynu i był trzykrotnie 

nominowany do Nagrody Nobla.  

Ty też możesz zostać naukowcem! Podejmij decyzję i wybierz pierwiastki, 

które chciałbyś odkryć. Poznaj położenie wszystkich pierwiastków w układzie 

okresowym Twojego przeciwnika, zanim on zrobi to szybciej od Ciebie! 

Reguły gry: 

1. Gra przeznaczona jest dla dwóch osób. Każdy z graczy zaznacza wybrane 

pierwiastki w następujących ilościach i formacjach w układzie umieszczonym w 

górnej części planszy: 

 

 Jedna formacja pięciu (obejmujący pięć kolejnych pierwiastków w danej 

grupie lub okresie); 

 Jedna formacja czterech (obejmujący cztery kolejne pierwiastki w danej 

grupie lub okresie); 

 Dwie formacje trzech (obejmujące trzy kolejne pierwiastki w danej grupie 

lub okresie); 

 Cztery formacje dwóch (obejmujący dwa kolejne pierwiastki w danej grupie 

lub okresie); 

 Pięć pojedynczych (obejmujący jeden pierwiastek w danej grupie  

lub okresie); 

 

Zarówno pojedyncze pierwiastki, jak i formacje pierwiastków powinny być 

obrysowane. 

Przykładowe, rozstawienie i oznaczenie formacji pierwiastków: 



 
 

2. Po określeniu formacji pierwiastków następuje rozstrzygnięcie, który z graczy 

zaczyna ustalanie położenia pierwiastków w układzie okresowym przeciwnika jako 

pierwszy. W tym celu może posłużyć rzut monetą, czy popularna gra: papier, 

kamień, nożyce. 

 

3. Gracz, który zgaduje – podaje numer grupy i okresu, a przeciwnik ocenia 

celność mówiąc:  

 PUDŁO – jeśli nie został trafiony żaden pierwiastek; 

 TRAFIONY – jeśli został trafiony jeden z formacji pierwiastków;  

 ODKRYŁEŚ – jeśli został trafiony pojedynczy pierwiastek lub nastąpiło 

odkrycie całej formacji pierwiastków. 

 

4. Po sprawdzeniu – gracz, który próbował odkryć pierwiastki – zaznacza w 

układzie okresowym, znajdującym się w dolnej części planszy: 

 PUDŁO – symbolem:  

 TRAFIONY – symbolem:  

 ODKRYŁEŚ – zaznacza trafienie i dodatkowo obrysowuje wszystkie pola 

odkrytej formacji pierwiastków, bądź pojedynczego pierwiastka. 

Jeśli zostanie trafiony jeden z naszych pierwiastków, oznaczamy go symbolem: 

na układzie okresowym, gdzie rozstawialiśmy formacje pierwiastków. 

Każdy ruch wymaga wylosowania karty trafień i wykonania polecenia tam 

zapisanego. Jeśli odpowiedź jest poprawna – próbujemy odkryć pierwiastki 

konkurenta. W przeciwnym wypadku – nasz rywal otrzymuje dodatkową szansę 

na odkrycie kolejnego pierwiastka.  

5. Zwycięzcą jest gracz, który odkryje wszystkie pierwiastki przeciwnika. 


