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КОМПЛЕКТАЦІЯ ГРИ
У грі ви знайдете різні карти пов’язані з природою, культурою та історією 
Польщі. Проте, для перемоги знати їх не обов’язково, важливо мати 
швидку реакцію та хорошу пам’ять. В коробці ви знайдете дві колоди 
карт – основну і додаткову. Гравцям, які грають вперше або з молодши-

ми дітьми, радимо основну колоду, так як там ви знайдете категорії та 
малюнки простіші для запам’ятовування. Пізніше ви зможете урізнома-
нітнити наступні раунди скориставшись додатковими картами, їх опис ви 
знайдете у кінці цих правил.

Основні карти
7 основних карт категорії 

Дикі тварини Свійські тварини Городина Страви Свята Транспорт Краєвиди

49 основних карт об’єктів (по 7 карт у кожній категорії)

Додаткові карти
7 додаткових карт категорії

Казки та легенди Полководці Важливі дати Пам’ятники  Спорт Відомі поляки  Складні слова

49 додаткових карт об’єктів (по 7 карт у кожній категорії)
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ПІДГОТОВКА
1. Відклади додаткову колоду карт у коробку. У цьому варіанті гри 

вона не потрібна.

2. Поклади в один ряд 7 карт категорій.

3. Поклади по одній карті об’єкту під кожною картою категорії (малюн-
ком догори). Категорія та об’єкт повинні бути одного кольору.

4. Перетасуй решту карт об’єктів і поклади в одну стопку малюнками 
вниз.

5. Прочитай вголос написи на картах. Спробуйте їх запам’ятати. Коли усі 
будуть готові, переверни картки об’єктів малюнками вниз. 

ХІД ГРИ
Гру починає найстарший гравець або той, хто нещодавно їв вареники. 
Він відкриває верхню карту в стопці так, аби всі одночасно ї ї побачили.

Тепер гравці намагаються якомога швидше назвати об’єкт зо-
бражений на закритій карті з тієї ж категорії. Наприклад, зі стопки 
дістали карту КІТ. Потрібно пригадати прихований об’єкт що знаходить-
ся нижче карти «Свійські тварини».

Далі карту відкривають. Гравець котрий швидше від усіх подав 
правильну назву, забирає відгадану карту і кладе біля себе ма-
люнком вниз.

Новий раунд
Карту зі стопки потрібно покласти на місце відгаданої. Гравці запам’ято-
вують, що на ній зображено та перегортають малюнком вниз.

Гравець, котрий здобув картку в попередньому раунді, відкриває нову 
зі стопки.

Додаткові правила (прочитай після першої гри)

• Якщо кілька гравців одночасно дають правильну відповідь (або складно 
визначити, хто був першим), тоді всі гравці отримують карту. Один гра-
вець отримує карту об’єкту зі столу, інші беруть по одній карті зі стопки.

• За неправильну відповідь покарання немає, але нагадуємо, що кожен 
гравець може подати тільки 1 назву.

• Якщо ніхто не дасть правильну відповідь – карта з невідгаданим об’єк-
том відкладається вниз стопки. Нову карту відкриває той самий гра-
вець, що і попередню.

• В категорії «Транспорт» можна вживати обидві назви. Наприклад, ПОТЯГ 
або «Люкс-торпеда».

• Якщо ви граєте з малими дітьми, дозволяється описувати об’єкти на 
картах, не обов’язково подавати саме назви карт. Наприклад, можна 
сказати ПОНЧИК замість ЖИРНИЙ ЧЕТВЕР.
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Приклад гри: 
Ви відкрили картку ЛЕЛЕКА. Потрібно пригадати, який об’єкт знахо-
диться нижче карти категорії «Дикі тварини». Маша вигукує ЗМІЯ, Іван і 
Паша кричать ЗУБР, але перший все ж був Паша.

Гравці відкривають карту і бачать там ЗУБРА. Це означає, що Паша от-
римує карту ЗУБР, бо він швидше подав правильну назву. Гравці кладуть 
карту ЛЕЛЕКА на місце ЗУБРА (малюнком вниз).

КІНЕЦЬ ГРИ
Коли у стопці не залишить більше карт з об’єктами – гру закінчено. Гравець, котрий зібрав найбільше карт – перемагає.

ВАРІАНТ ГРИ З ДОДАТКОВИМИ КАРТАМИ
Зміна і додавання категорій
У грі є 7 додаткових категорій. Їх можна використовувати двома способами:

• Замінювати обрані основні категорії.

• Додавати до основних категорій (потрібно буде запам’ятати більше карт).

Ви самі обираєте, якими картами хочете грати. Оберіть карти категорії 
та відповідні карти об’єктів. Решту карт відкладіть у коробку.

Категорії з 2 назвами
Такі категорії, як «Важливі дати», «Пам’ятники», «Транспорт» чи «Відомі 
поляки» мають по 2 написи на картах. Перш ніж почати гру, вирішіть, 
який з них ви будете використовувати. Наприклад, в категорії «Відомі 
поляки» можна використовувати назви професій або імена відомих 

людей. У категорії «Важливі дати» – на вибір дата або назва події і т.д. 
Можна також вживати обидві назви.

Категорія «Складні слова»
Цю категорію ми насамперед радимо для гри з іноземцями. Це буде 
неабиякий виклик, бо слова в цій категорії складно вимовити навіть 
полякам.
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ДИКІ ТВАРИНИ

Зубр

Велика дика тварина, що проживає на 
території Біловезької Пущі. Родич аме-
риканського бізона. У 2015 році в Польщі 
жили 1566 зубрів.

Лелека

Перелітний птах, вважається символом 
Польщі. Гніздо лелеки на будинку прино-
сить щастя.

Гадюка

Отруйна гадюка живе на усій території 
Польщі, любить теплі та сонячні місця.  
На щастя частіше втікає ніж нападає.

Рись

Невеликий хижак з родини котячих, що 
живе у польських лісах. Його назва озна-
чає «швидкий».

Ластівка

Далека родичка горобця. Коли вона низь-
ко літає, кажуть, що назріває буря.

Сонечко

Невелика комаха, яка приносить щастя. 
Можливо, через те, що вона їсть попели-
ці, які живляться соком рослин.

Короп

Риба привезена до Польщі середньовіч-
ними ченцями. Зазвичай коропа їдять 
напередодні Різдва.

СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ

Корова

Одна з найпопулярніших свійських тва-
рин, яку в Польщі ласкаво називають 
«красуля». Найпопулярнішою є плямиста.

Курка

Птах, що не літає, але несе смачні яйця 
та м’ясо. На курячій лапці стоїть хатинка 
Баби-Яги.

Кінь

Улюблена тварина поляків, дуже шанова-
на і пов’язана з польською історією. 
У польських стайнях розводять най-
кращих коней у світі, а поляки не їдять 
конини.

Гусак

Печеня з гусака – традиційна страва, яку 
їдять на день Святого Мартина 11 листо-
пада, коли святкують День Незалежності 
Польщі.

Свиня

Поляки люблять свинину, особливо шин-
ку та відбивні. Проте все частіше малень-
ких свинок заводять у якості домашніх 
тварин.

Пес

Найкращий друг людини і найпопулярні-
ший польський домашній улюбленець. 
Багато поляків заводить у своїх кварти-
рах навіть великих псів.

Кіт

Тварина незалежна, яка більше прив’язу-
ється до місця, ніж до господаря.  Раніше 
вважалося, що кішки можуть блукати 
між вимірами.

ГОРОДИНА

Яблуко

Найпопулярніший польський фрукт ро-
дом з Близького Сходу, а до Польщі по-
трапив лише в XII столітті. Яблука їдять 
сирими, роблять з них варення чи пюре, 
а також п’ють сік.

Груша

Походить із Китаю, але в Європі з’явилася  
ще в давнину. Найстарша польська груша 
Юзефінка, росте в Неклі неподалік міста  
Вжесьня і налічує понад 200 років.

Вишня

Кисло-солодкий фрукт з якого часто 
роблять варення та компоти. Завдяки 
приємному запаху, вишневе дерево ви-
користовують для коптіння м’яса.

Морква

Корисний овоч, який не любить більшість ді-
тей, окрім тих випадків, коли його можна ви-
користати як ніс сніговика. Морква корисна 
для зору та покращує засмагу. У Польщі їдять 
тільки коренеплоди, а листя викидають.

Картопля

Незамінний гарнір у Польщі. Вона потра-
пила на наші землі за панування Яна III 
Собеського. Всупереч поширеній думці, 
картопля містить небагато калорій та чи-
мало поживних речовин, як от вітамін C.

Помідор

Мало хто знає, що це насправді фрукт. 
У Польщі його часто додають до бутер-
бродів, а також готують томатний суп.

Жито

З житнього борошна випікають хліб та 
виробляють алкоголь. Житні висівки 
використовують на корм, а солому на під-
стилку.

ОПИС ОБ’ЄКТІВ ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ГРІ
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СТРАВИ

Біґос

Найпопулярніша польська страва з двох 
видів капусти та шматочків м’яса. Рані-
ше його готували без капусти, а з самого 
лише м’яса.

Ковбаса

Це один з основних польських продуктів 
на експорт.  Польською ковбасою ласують 
американці, ірландці, британці і навіть 
китайці.

Вареники

Варені, смажені чи печені шматочки тіста 
з солодкою або солоною начинкою. Стра-
ва, яка прибула до Польщі з Київської Русі.

Яблучний сік

Чудово втамовує спрагу в спекотний 
день. Пам’ятайте – забагато яблучного 
соку може спричинити печію.

Борщ

Буряковий суп, який подається як напій 
або з невеликими вареничками (вушка-
ми). Борщ з квасолею та картоплею нази-
вається українським.

Маківник

Солодкий пиріг з шарів тіста та макової 
начинки у формі рулету. Традиційна 
святкова страва, адже мак вважається 
символом щастя та врожаю.

Корівка

Смачні молочні цукерки з хрусткою ско-
ринкою та нугою. Такі цукерки можна 
приготувати вдома.

СВЯТА

Різдво

Улюблене польське свято, особливо 
Святвечір, коли у колі близьких їдять уро-
чисту пісну вечерю та дарують подарунки. 

Великдень

Символом цього свята вважаються яйця, 
а саме барвисті писанки та крашанки. 
Другий день Великодніх свят, відомий як 
Поливаний понеділок. В цей день люди 
обливають водою один одного.

День Незалежності

Державне свято, яке відзначається 11 
листопада на честь проголошення неза-
лежності Польщі у 1918 році. В цей день 
відбувається багато парадів та військо-
вих маршів.

Жирний четвер

Останній четвер перед Великим постом, 
день, коли обов’язково потрібно поласу-
вати солоденьким, особливо пончиками. 
Найсмачніші пончики зі смаком троянди 
та з посипкою із цукатів.

День матері

У Польщі його відзначають 26 травня (в 
інших країнах дата може відрізнятися). 
Перше святкування відбулося у Кракові 
в 1914 році.

Барбурка

День святої Варвари, що відзначають 4 
грудня, традиційне свято шахтарів і арти-
леристів. В Сілезії  шахтарі влаштовують 
веселі посиденьки, відомі також як «пив-
на корчма».

День усіх святих

Це свято відзначають 1 листопада. В Поль-
щі його поєднують із Днем поминання 
померлих, яке припадає на 2 листопада, 
але не вважається вихідним. У цей день 
поляки відвідують могили своїх рідних.

ТРАНСПОРТ

Авто «Сирена»

Цей автомобіль повністю розроблений 
польськими інженерами. Модель 105 – 
перша «Сирена» зі вмонтованим радіо.

Літак «Іскра»

Перший польський реактивний літак. 
Багато років його використовували для 
підготовки льотчиків-винищувачів.

Потяг «Люкс-торпеда»

Довоєнний потяг. Встановив рекорд, який 
і досі не можуть побити. Потяг подолав 
відстань від Кракова до Закопаного за 2 
години 18 хвилин.

Автобус «Соларіс»

Найпопулярніший польський автобус, 
що виробляється поблизу міста Познань. 
Його експортують у багато інших країн.

Вантажівка «Стар»

Культова польська вантажівка, яку виго-
товляють у місті  Стараховиці. Ці вантажів-
ки напрочуд універсальні. Їх використо-
вували приватні компанії, пожежники 
та військові. У 1988 році два «Стари 266» 
завершили ралі Париж — Дакар.

Моторолер «Комар»

Легендарний польський моторолер, дов-
гий час був єдиним видом транспорту в 
селищі. Моторолер також постачався на 
німецький та нідерландський ринок.

Трактор «Урсус»

Найпопулярніші трактори в Польщі, що 
випускаються на заводі «Урсус» з 1922 
року. Пізніше на честь цього заводу стали 
називати місцевість біля Варшави (зараз 
це район Варшави).
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КРАЄВИДИ

Гори

Найвищі польські гори – це скелясті Татри 
(найвища гора називається Риси), а най-
старіші – невисокі Свентокшиські гори 
(там знаходиться легендарна Лиса гора). 

Ліс

Польща – одна з небагатьох країн Європи 
з такою великою кількістю лісів. Найста-
ріший і найбільший польський ліс – Біло-
везька пуща. 

Море

Балтійське море настільки мілке, що при-
ливи і відпливи майже не відчуваються. 
Колись воно було озером, тому його води 
не дуже солоні.

Поле

Назва «Польща» походить від назви полів 
оточених лісом, що колись були частиною 
пейзажу. Найродючіші поля розташовані 
в Куявії.

Озеро

Більшість озер Польщі знаходиться в Помор-
ському поозер’ї. Найбільше польське озеро – 
Снярдви (113,4 км²), розташоване в Мазур-
ському озерному краї. Натомість найглибше 
– Ханьча (113 метрів), розташоване на тери-
торії Сувальського ландшафтного парку. 

Місто

Найбільші польські міста це Варшава та 
Краків, нинішня і колишня столиці. Най-
старше місто – Каліш, якому уже майже 
2000 років.

Луг

Поросле травою і кущами поле. Завдяки 
програмі Natura 2000 багато польських 
лугів тепер охороняються.

КАЗКИ ТА ЛЕГЕНДИ

Король Попель і миші

Злий Попель панував над полянами до 
династії П’ястів. Короля з’їли миші, які 
з’явилися в тілах його жертв.

Золота качка

Золота качка, що вміла виконувати ба-
жання, жила у підземеллі на вулиці Тамка 
у Варшаві. За легендою, вона подарувала 
багатство кравцю, але він втратив його, 
коли захотів ним поділитися.

Швець Дратевка 

Дратевка був бідним шевцем із добрим 
серцем. Він допомагав усім, кого зустрі-
чав на шляху. На знак вдячності тваринки 
допомогли йому врятувати принцесу від 
злої чаклунки.

Василіск

Чудовисько, що охороняє скарби під од-
ним з будинків на площі Старого міста 
Варшави. Василіск міг самим лише погля-
дом перетворювати в камінь і загинув, 
коли поглянув в дзеркало.

Легенда про Ванду

Прекрасна принцеса Ванда була дочкою 
Крака, засновника Кракова. Вона втопи-
лася, щоб не виходити заміж за німця.

Квітка папороті

Кажуть, що папороть цвіте лише раз на 
рік в ніч на Купала. Той, хто знайде квітку, 
буде щасливим та багатим.

Пан Твардовський

Твардовський був відомим алхіміком і ма-
гом, який продав свою душу дияволу. Його 
намагалися відправити до пекла, але він 
утік. Відтоді він живе на Місяці, куди потра-
пив, рятуючись від диявола.

СКЛАДНІ СЛОВА

Хрущ (пол. chrząszcz)

У цьому слові самі лише приголосні і тіль-
ки одна голосна. Це одне з найскладніших 
для вимови слів у польській мові.

Стебло (пол. źdźbło)

Польський варіант цього слова важко 
вимовляти навіть тим, для кого ця мова 
рідна, а іноземцям й поготів.

Щітка (пол. szczotka)

Забагато приголосних. Простіше нею 
розчесати заплутане волосся, ніж про неї 
говорити!

Жеруха (пол.rzeżucha)

У польському варіанті слова тут дві 
складні приголосні літери. Крім того, 
вони обидві вимовляються так само, а 
пишуться інакше!

Черв’як (пол. dżdżownica)

Подвоєння складного звуку непросто ви-
мовити й полякам. А ще ця давня дилема: 
писати «dz» з крапочкою чи ні?

Булочка (пол. drożdżówka)

Смачна і солодка булочка зі складною 
назвою. Це слово не лише важко вимови-
ти, а й нелегко написати.

П’ятдесят копійок 
(пол.    pięćdziesięciogroszówka)

Довге слово повне складних для вимови 
літер. Шкода тільки, що це так мало гро-
шей.
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ПОЛКОВОДЦІ

Болеслав I Хоробрий (967–1025)

Перший король Польщі, син Мешка I. Му-
дрий правитель і хоробрий воїн, котрий 
ненадовго приєднав Чехію до Польщі.

Владислав II Ягайло (1362–1434)

Розгромив тевтонські війська у битві під 
Грюнвальдом. Литовець за походженням, 
основоположник унії між Польщею та Лит-
вою та засновник династії Ягеллонів.

Ян III Собеський (1629–1696)

Захисник Польщі та Європи від замахів 
Туреччини. Він став відомим завдяки 
розгрому під Віднем османського війська 
у 1683 році.

Юзеф Понятовський (1763–1813)

Відомий польський полководець часів 
наполеонівських війн і некоронований 
король Польщі. Загинув у водах річки 
Вайсе-Ельстер під час битви в місті Лейп-
циг у 1813 році.

Емілія Плятер (1806–1831)

Жінка полководець з часів Листопадово-
го повстання. Померла внаслідок пора-
нення. Покровителька жіночого відділу 
польського війська на сході в часи Другої 
світової війни.

Юзеф Пілсудський (1867–1935)

Польський полководець і політичний 
діяч, стояв біля витоків відродження 
польської державності. Він командував 
армією, яка в 1920 році стримувала на-
ступ більшовиків на Європу.

Владислав Андерс (1892–1970)

Польський генерал часів Другої світової 
війни, переможець в битві за Монте-Кас-
сіно. Після війни залишився в еміграції, 
бо не хотів жити за комуністичної влади 
у Польщі.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

966 Хрещення Польщі

Дата хрещення правителя полян Мешко І.  
Християнство привезла до Польщі дру-
жина Мешка, чеська принцеса Добрава.

1410 Грюнвальдська битва

Велика та вирішальна перемога поль-
сько-литовських військ над Тевтонським 
орденом. З того часу лицарі уже не стано-
вили сильної загрози.

1525 Прусський омаж

Прийняв король Сигізмунд Старий. Саме 
тоді землі Тевтонського ордена стали під-
порядковуватися Польщі.

1569 Люблінська унія

Угода про об’єднання Королівства Поль-
ського та Великого князівства Литовсько-
го в союз держав — Річ Посполиту. На той 
час до неї належали території сучасної 
Польщі, Литви, Латвії, України та Білорусі.

1791 Конституція 3 травня

Перша в Європі і друга у світі конституція. 
Нині 3 травня це державне свято.

1920 Варшавська битва

Одна з найважливіших битв в світовій 
історії. У 1920 році була придушена біль-
шовицька навала на східній околиці Вар-
шави, що врятувало Польщу та Європу 
від комунізму.

1980 Повстання «Солідарність»

Страйк на суднобудівному заводі у Ґдан-
ську дав поштовх суспільному руху «Со-
лідарність». Ця боротьба з владою врешті 
призвела до занепаду комунізму в Польщі 
та Європі.

ПАМ’ЯТНИКИ

Той, що переходить річку (Бидгощ)

Скульптура акробата, закріплена на ка-
наті над річкою Брда. Обличчя має риси 
сина скульптора.

Вавельський дракон (Краків)

Металева статуя  розташована перед 
печерою дракона біля підніжжя коро-
лівського замку. Він дихає справжнім 
полум’ям.

Русалка (Варшава)

У Варшаві є два пам’ятники русалки, сим-
волу міста: біля Вісли та на міській площі. 
Русалка над Віслою має риси обличчя по-
етеси Христини Крахельської.

Нептун (Ґданськ)

Пам’ятник ХVII століття на фонтані в цен-
трі старого міста. Від 1988 року «вбра-
ний» у фіговий листок.

Пам’ятник родині (Катовіце)

Сучасна скульптура, що знаходиться на 
Грюнвальдській площі в місті Катовіце. 
Пам’ятник має обриси 3 людей: двох до-
рослих та дитини.

Гном (Вроцлав)

Загалом у Вроцлаві знаходиться близь-
ко 300 фігурок гномів. Усі вони мають 
кумедні імена, іноді в постаті гномів 
увічнюють відомих спортсменів чи куль-
турних діячів.

Козлики (Познань)

Пам’ятник з козликами знаходиться не-
подалік від міської адміністрації. Скуль-
птура перегукується з рухомими козли-
ками на вежі міської ратуші.

966

Chrzest Polski

Bitwa pod 
Grunwaldem

 

1410

Hołd pruski

1525

Unia lubelska

1569

1920

Bitwa Warszawska

1791

Konstytucja 3 maja

1980

Powstanie Solidarności
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СПОРТ

Футбол

Найпопулярніший вид спорту в Польщі. У 
1974 році Польща перемогла Бразилію та 
зайняла третє місце на чемпіонаті світу. Тоді 
Гжегож Лято був визнаний кращим гравцем.

Стрибки з жердиною

Польський легкоатлет Владислав Ко-
закевич після переможного стрибка на 
Московській олімпіаді у 1980 році, по-
казав глядачам образливий жест, який 
стали називати жестом Козакевича.

Біг з бар’єрами

Змагання з легкої атлетики, в яких спортс-
мени долають перешкоди на дистанції 100, 
110 або 400 метрів. Найвідоміша польська 
легкоатлетка – це Ірена Шевінська, семи-
разова призерка Олімпійських ігор.

Метання диска

У 1928 році Галіна Конопацька здобула пер-
шу олімпійську золоту медаль для Польщі, 
ї ї диск пролетів 39,62 м. Глядачі змагань 
захищені від удару спеціальною сіткою.

Стрибки з трампліна

Зимовий вид спорту, популярний в 
Польщі завдяки таким спортсменам, як 
Войцех Фортуна, Адам Малиш та Каміль 
Стох. Найбільший трамплін в Польщі  це 
Велика Кроква в Закопане.

Бокс

Кулачний бій, колись голими руками, а тепер в 
спеціальних рукавичках. Одним з найвідомі-
ших боксерів в історії Польщі був Єжи Кулей. 
Дворазовий олімпійський чемпіон, що провів 
348 боїв та ніколи не був нокаутований.

Теніс

Більше половини двадцятого століття 
теніс не входив до олімпійських дисци-
плін. Найвідоміші польські тенісисти – це 
Ядвіга Єнджейовська, Войцех Фібак та 
Агнешка Радванська.

ВІДОМІ ПОЛЯКИ

Фізик Марія Склодовська-Кюрі
(1867–1934) 
Дворазова лауреатка Нобелівської премії 
за дослідження радіоактивності. Вона 
перша жінка, яку поховано у французько-
му Пантеоні.

Художник Ян Матейко (1838–1893)

Автор відомих картин, що зображають 
важливі події з історії Польщі. Його най-
видатніше творіння – монументальна 
«Грюнвальдська битва».

Папа Римський 
Іван Павло II (1920–2005)

Перший за багато століть Папа не італій-
ського походження. Він відіграв значну 
роль у падінні комунізму. У 2011 році був 
беатифікований, а в 2014 канонізований.

Дослідник Павел Едмунд  
Стшелецький (1797–1873)

У ХІХ столітті він вивчав Північну та Півден-
ну Америку та острови Тихого океану. Саме 
завдяки йому найвища точка австралій-
ського континенту зветься Гора Косцюшко.

Письменник Генрик Сенкевич 
(1846–1916)

Найвідоміший польський письменник у світі, 
лауреат Нобелівської премії. Автор романів: 
«Quo Vadis», «Хрестоносці» та трилогії «Вогнем 
і мечем», «Потоп», «Пан Володийовський».

Композитор Фридерик Шопен  
(1810–1849)

Один із найвидатніших композиторів епохи 
романтизму і найвідоміших польський ком-
позитор. На його честь названо престижний 
міжнародний конкурс піаністів.

Астроном Миколай Коперник 
(1473–1543)

Народився в місті Торунь, один з найвідо-
міших астрономів в історії. Він першим 
відкрив, що Земля обертається навколо 
Сонця. Також видатний економіст та вій-
ськовий стратег. 
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Рекомендуємо також другу гру із 
серії, що містить 13 нових категорій. 

Поєднай обидві гри, довільно 
змішуючи карти!

Grę polecają:


