
Kwasowa Twierdza.  

 

Klasowa twierdza jest chemiczną grą dydaktyczną, przeznaczoną dla uczniów II 

klasy gimnazjum, którzy ukończyli dział poświęcony kwasom i solą. 

Jest to doskonały trening dla uczniów, którzy poza wiadomościami 

chemicznymi muszą wykazać się strategicznym myśleniem. Kwasowa Twierdza 

łączy w sobie zagadnienia podstawowe oraz spoza podstawy, dlatego sprawdza 

się jako atrakcyjne przygotowanie do konkursów chemicznych.  

Gra pozwala w ciekawy sposób sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie przyswoili 

materiał. Łączy różnorodne typy zadań, przez co uczeń musi wykazać się nie 

tylko wiedzą, ale również umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy do 

rozwiązywania problemów. Gra sprawdza również umiejętność rozwiązywania 

zadań rachunkowych. Jest doskonałą formą przygotowania przed pracą klasową 

lub sprawdzianem.  

 

Zasady gry:  

1.Gra składa się z 3 poziomów. Każdy poziom posiada własny zestaw pytań z 

wzrastającym poziomem trudności. Aby przedostać się do poziomu wyżej 

należy uzyskać określoną liczbę punktów.  

Poziom 4(zewnętrzny) – dostępny od początku rozgrywki. Na jego obszarze 

gracze rozpoczynają zabawę. 

Poziom 3– w celu rozwiązywania problemów z poziomu 3 należy uzyskać 50 

punktów. 

Poziom 2– w celu rozwiązywania problemów z poziomu 3 należy uzyskać 90 

punktów. 

Poziom 1– aby zakończyć grę należy uzyskać 100 punktów. 

 

Po uzyskaniu odpowiedniej liczy punktów, gracz automatycznie awansuje. 

Przekroczenie określonego progu punktowego uniemożliwia rozwiązywanie 

zadań z poziomu niższego.  

 

W przypadku utraty punktów niezbędnych do przebywania na danym poziomie, 

gracz zostaje cofnięty do poziomu niższej.  

Będąc na poziomie nr. 4 nie można zejść poniżej 0. Gracz nie może uzyskać 



wyniku ujemnego.  

 

 

 

 

 

 

2. W grze spotykamy się z trzema typami problemów. 

 

                    -  Pytanie przekrojowe. 

 

 

                    -  Zadanie rachunkowe. 

 

 

                   - Dylemat mistrza. 

 

 

3. Punktacja.  

Każdy gracz za udzielenie poprawnej odpowiedzi uzyskuje punkty, które się 

sumują. Udzielenie błędnej odpowiedzi lub jej brak wiążą się utratą punktów, 

równych co do wartości przedstawionych poniżej.  

 

Poziom 4: 

Pytanie przekrojowe jest warte 5 punktów 

Zadanie rachunkowe jest warte 10 punktów 

Dylemat mistrza jest wart 15 punktów  

 

Poziom 3: 

Pytanie przekrojowe jest warte 5 punktów 

Zadanie rachunkowe jest warte 10 punktów 



Dylemat mistrza jest wart 15 punktów 

 

Poziom 2: 

Pytanie przekrojowe jest warte 1 punkt 

Zadanie rachunkowe jest warte 2 punkty 

Dylemat mistrza jest wart 3 punkty 

 

4. 

a)  Gra rozpoczyna się od lewego, dolnego pola.  

(Reguła obowiązuje na wszystkich poziomach.)  

b) W celu zmiany położenia, gracz posługuje się kością. Liczba oczek, która 

wypadnie jest proporcjonalna do liczby przesunięć o jedno pole w daną stronę.  

c) Gracz obiera kierunek podróży pionka.  

 

5.  Do rozpoczęcia gry niezbędne są 3 osoby. Dwójka bezpośrednich 

uczestników zabawy oraz osoba prowadząca, która przedstawia zadania oraz 

sprawdza ich poprawność. 

 

6. Pytania do gry są skonstruowane w taki sposób, iż prowadzący ma możliwość 

ich modyfikacji w celu urozmaicenia gry.  

 

7. Każdy gracz przed rozpoczęciem gry powinien być zaopatrzony w: 

- kartkę 

- długopis 

- kalkulator 

 

8. Czas na udzielenie odpowiedzi zależy od stopnia zaawansowania graczy, 

jednakże nie powinien być krótszy niż minuta i dłuższy niż pięć minut. 

 

9. Gracz kończy grę po zdobyciu 100 punktów, co upoważnia go do zajęcia 

żółtego pola na planszy. 

 

 

 



 

 


