
Zasady gry: 

Do gry potrzebna jest plansza, 16 pionków (cztery w kolorze żółtym, cztery  

w niebieskim, cztery w zielonym i cztery w czerwonym) oraz kostka do gry i układ 

okresowy pierwiastków chemicznych. 

1. Każdy z graczy wybiera cztery pionki w jednym kolorze i ustawia je w kwadracie 

oznaczonym kolorem, który wybrał (w „bazie”). 

2. Gracze, w ustalonej wcześniej kolejności, rzucają kostką po trzy razy. Gracz, 

który wyrzuci kostką cyfrę 6, ustawia jeden ze swoich czterech pionków na polu 

startowym (pole ze strzałką w "kolorze gracza") i rzuca jeszcze raz, a następnie 

przesuwa pionek o odpowiednią liczbę pól, zgodnie ze wskazówkami zegara. 

3. Gracz, który stanie na polu : 

„zadanie”– bierze jedną z kart i wykonuje polecenie; 

  „pytanie”– bierze jedną z kart i odpowiada na pytanie; 

 „bonus”– przesuwa swój pionek wprost do „domku”; 

 „niebezpieczeństwo”– przesuwa swój pionek do „bazy”, czyli miejsca 

rozpoczęcia gry; 

   „czarnym” – traci jedną kolejkę.  

 

4. Gracz, który nie odpowie na wybrane pytanie lub nie wykona polecenia traci 

jedną kolejkę lub wykonuje ćwiczenie gimnastyczne: 20 przysiadów lub 20 

pajacyków lub 10 pompek.  

5. Gracz, który wyrzuci 6, ma prawo do jeszcze jednego rzutu (pozostali czekają 

kolejkę). Przykładowo, jeśli gracz wyrzuci 6, a potem 5, rusza się o 11 pól  

(6 + 5 = 11). 

6. Gracz, którego pionek stanie na polu zajmowanym przez drugiego, strąca 

pionek stojący tutaj wcześniej, ten zostaje zbity i wraca do swojej "bazy". 

7. Gracz, który obszedł pionkiem planszę dookoła, wprowadza go do "domku", 

czyli czterech pól oznaczonych własnym kolorem. Do "domku" jednego gracza 

nie mogą wjechać swoimi pionkami inni gracze. 

8. Gracz, który wjechał swoim pionkiem do "domku" i nie ma żadnych innych 

pionków na planszy, może rzucić kostką trzy razy tak, jak na początku gry, aż 

wyrzuci 6. 

Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy wprowadzi wszystkie swoje pionki 

do "domku"! 
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