
INSTRUKCJA DO GRY

1

INSTRUKCJA DO GRYINSTRUKCJA DO GRY



2

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
y duża plansza 
y 4 pionki do wyboru
y 4 karty postaci
y 55 kart pytanie tekstowe  

(220 pytań)
y 35 kart ryzyko/pojedynek 
y 16 kart mecenas kultury 
y dukaty – 120 banknotów  

do gry
y 4 detektory odpowiedzi 
y 16 żetonów zbój
y 2 kostki do gry
y instrukcja

CEL GRY:
Grę rozpoczynamy w epoce, w której powsta-
wał gród Biskupin, czyli około 700-800 lat 
p.n.e., a kończymy w latach dziewięćdziesią-
tych XX stulecia po zwycięstwie Solidarności.
Gdy ostatni gracz przekroczy linię mety, koń-
czymy rozgrywkę. Gracze sumują zgromadzo-
ne dukaty oraz przeliczają war-
tość kart mecenas. Zwycięzcą
zostaje gracz, który zgromadził
najwięcej dukatów.
By pozyskać dukaty, wykonuje-
my zadania zgodnie z pole-
ceniami pól znajdujących się 
na planszy: odpowiadamy na 
pytania, walczymy ze zbójami, 
ścieramy się w pojedynkach itd.
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PRZYGOTOWANIE DO GRY:
Przed rozpoczęciem gry każdy gracz otrzymuje:

1 
detektor 

odpowiedzi

4 
banknoty po 
100 dukatów

4 
banknoty po  
50 dukatów

4 
banknoty po   
20 dukatów

Pozostałe banknoty odkładamy do „banku”  
obok planszy.
Obok „banku” kładziemy również talię kart  
z pytaniami.
Z drugiej talii wyjmujemy 4 karty postaci  
oraz 16 kart Mecenas.
Pozostałe karty Ryzyko/Pojedynek ustawiamy 
obok stosu kart z pytaniami.
Karty Mecenas rozkładamy na stole awersem 
do góry, czyli w taki sposób, by wszystkie były 
widoczne. Teraz gracze wybierają pionki do gry. 
 
Uwaga! Do każdego pionka przypi-
sana jest 1 karta postaci. Wybiera-
jąc pionek, wybieramy jedno-
cześnie odpowiednią kartę. 
Jako pierwszy wybiera 
swoją postać najmłodszy 
gracz.

PRZEBIEG GRY:
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz.  
Wybiera kartę postaci oraz odpowiedni pionek 
i ustawia go na polu Start.
Gracze kolejno rzucają dwoma kostkami  
i przesuwają pionki o wskazaną liczbę oczek 
(suma obu kostek). Następnie wykonują zadania 
zalecane przez dane pole.

OPIS PÓL:
Pole Ryzyko – gracz bierze kartę ze stosu 
kart Ryzyko/Pojedynek, głośno odczytu-

je polecenie z części Ryzyko i je wykonuje. 
WAŻNE!  W przypadku polecenia: pobierz kartę 
Pytanie, gracz pobiera kartę Pytanie i sam 
wybiera, na które pytanie chce odpowiedzieć  
(na każdej karcie są 4 pytania).
Po wykonaniu polecenia gracz odkłada  
kartę Ryzyko na spód stosu 
Ryzyko/Pojedynek, a kartę 
Pytanie na spód stosu kart 
Pytanie.

UWAGA! Wśród kart Ryzyko 
znajdują się również karty: 

Mistrz, Zbój i Rycerz. Tych 
kart gracze nie pokazują 
innym i zachowują je dla 
siebie.
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Pole Pytanie  
– na każdej karcie 

Pytanie są 4 pytania w 4 różnych kolorach. 
Gracz odpowiada na pytanie, które jest w tym 
samym kolorze co znak zapytania, który 
znajduje się w polu Pytanie na planszy, na 
którym stoi jego pionek. Gracz głośno czyta 
pytanie i odpowiada. Żeby sprawdzić, czy 
odpowiada poprawnie, przykłada detektor 
odpowiedzi do zamazanego na czerwono 
miejsca na dole karty. Za prawidłową odpo-
wiedź gracz otrzymuje 200 dukatów.  
Za odpowiedź błędną gracze nie otrzymują 
pieniędzy.

Pole Koniczynka – gracz rzuca 2 kostka-
mi. Wyrzuconą sumę oczek mnoży razy  

10 dukatów. Powstała kwota jest premią, jaką 
gracz pobiera z banku.

Pole Skarb – gracz otrzymuje z banku  
300 dukatów.

Pole Podatek – gracz 
musi zapłacić podatek.  

W tym celu rzuca dwoma 
kostkami, mnoży sumę 
wyrzuconych oczek razy  
10 dukatów i tak powstałą 

kwotę oddaje do banku. Jeżeli gracz nie ma 
dość pieniędzy, oddaje wszystkie, jakie ma,  
i traci kolejkę. Aby zapłacić podatek, gracz może 
również spieniężyć kartę Mecenas, wówczas nie 
traci kolejki. Patrz wartość sprzedaż na karcie.

Pole Superpremia – gracz przemieszcza 
pionek o taką samą liczbę oczek jak 

poprzednio. Przykład: wyrzuciłeś 2 i 4 razem 6.
Przesuwasz pionek o 6 pól i trafiasz na pole Su-
perpremia, przemieszczasz jeszcze raz pionek  
o 6 pól i postępujesz zgodnie z poleceniem, 
które znajduje się w danym polu na planszy.

Pole Teleportacja w przyszłość stwarza 
doskonałą możliwość przeniesienia się 

do następnego okresu historycznego na 
planszy. Ciągniesz kartę z pytaniem i czytasz 
głośno pytanie nr 4. Jeżeli odpowiesz popraw-
nie, możesz przemieścić swój pionek na 
pierwsze pole w następnym okresie histo-
rycznym na planszy. Jeżeli twoja odpowiedź 
jest błędna, cofasz się na pole, na którym stałeś 
na początku tury.

Pole Teleportacja w przeszłość – gdy 
trafisz na pole teleportacja w przeszłość, 

musisz cofnąć się na ostatnie pole poprzednie-
go okresu historycznego. 
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 Polska
 Jagiellonów

Pole Zmiana epoki – za przejście przez 
pole zmiana epoki każdy gracz pobiera 

premię. Jeżeli gracz mija to pole jako pierwszy 
pobiera 100 dukatów, jeżeli jest drugi pobiera 
80, trzeci 50, a czwarty 30 dukatów. 
Gracz może podwoić swoją premię, jeżeli odpo-
wie poprawnie na pytanie. 
Gracz, który mija pole zmiana epoki jako 
pierwszy, odpowiada na pytanie nr 1, gracz nr 2 
odpowiada na pytanie nr 2 itd. 
Jeżeli gracz chce podwoić swoją premię, pobiera 
nową kartę z góry stosu.
 
UWAGA! Jeżeli pionek gracza zatrzyma się  
w polu Zmiana epoki, gracz nie musi odpo-
wiadać na pytanie i bez względu na kolejność, 
w jakiej dotarł do pola Zmiana epoki, pobiera 
premię w wysokości 200 dukatów.

Kolejność przejścia 
przez pole 
specjalne

Wartość premii 
błędna  

odpowiedź

Wartość premii 
poprawna  
odpowiedź

Pierwszy gracz 100 dukatów 200 dukatów

Drugi gracz 80 dukatów 160 dukatów

Trzeci gracz 50 dukatów 100 dukatów

Czwarty gracz 30 dukatów 60 dukatów

Pionek w polu zmiana epoki: 200 dukatów

Pole Pojedynek – gracz, który stanie na 
polu Pojedynek, wybiera przeciwnika,  

z którym chce stoczyć walkę. Następnie ciągnie 
kartę ze stosu Ryzyko/Pojedynek. 
Po odczytaniu karty z części Pojedynek docho-
dzi do konfrontacji między graczami.
Gracze kolejno rzucają jedną kostką. Potem 
każdy gracz dodaje liczbę wyrzuconych oczek 
do właściwego wskaźnika potenacjału na karcie 
postaci. Gracz, który uzyskał wyższą wartość, 
wygrywa pojedynek.
Przykład: Polecenie na karcie Pojedynek mówi, 
że zwycięzcą pojedynku będzie gracz, który 
posiada wyższy wskażnik Siła. 
Wskaźnik Siła dla gracza z kartą Żołnierz wyno-
si 8. Wskaźnik Siła dla gracza z kartą Szlachcic 
wynosi 6. Gracz Żołnierz wyrzuca 2 oczka, gracz 
Szlachcic 6 oczek.
Po zsumowaniu Siła gracza Żoł-
nierz wynosi 8+2=10. Po zsumo-
waniu Siła gracza Szlachcic wyno-
si 6+6=12. Wygrywa Szlachcic.
Gracz, który wygra pojedynek, 
zabiera przeciwnikowi tyle duka-
tów, ile jest nadrukowane na 
karcie. Gdy pojedynek nie 
zostanie rozstrzygnięty, 
jest przerwany i gra toczy 
się dalej.
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UWAGA! Jeżeli pojedynek polega na tym, że 
gracze odpowiadają na pytania, przyjmujemy 
jako zasadę, że: 
Naukowiec odpowiada zawsze na pytanie  
nr 1 z karty;
Artysta odpowiada zawsze na pytanie  
nr 2 z karty;
Szlachcic odpowiada zawsze na pytanie  
nr 3 z karty;
Żołnierz odpowiada zawsze na pytanie nr 4  
z karty.

Pole Meta – po dojściu do ostatniego pola 
gracz otrzymuje premię z banku według 

poniższej tabeli:

Kolejność przejścia przez pole Meta Wartość premii

Pierwszy gracz 500 dukatów

Drugi gracz 300 dukatów

Trzeci gracz 200 dukatów

Czwarty gracz 100 dukatów

Uwaga! Dodatkowo na polu Meta nastę-
puje wykupienie kart Mecenas przez bank 
od każdego posiadającego je gracza.

KARTY DODATKOWE
Karta Zbój
Jeżeli gracz ma kartę Zbój, może 
przed swoim ruchem wymienić 
ją na żeton Zbój i ustawić go w 
wybranym przez siebie miejscu na 
planszy.

UWAGA! Żeton można ustawić tylko przed swo-
ją turą i tylko na polach epoki, w której gracz się 
obecnie znajduje. Jeżeli gracz ma kilka kart
Zbój, może użyć kilku lub nawet wszystkich 
jednocześnie. Zasięg Zbója to 5 pól. Ten, kto 
wejdzie w pole rażenia Zbója, musi oddać  200 
dukatów graczowi, do którego Zbój należy. 
Jeżeli zaatakowany przez Zbója gracz nie ma 
dość pieniędzy, oddaje tyle, ile ma, i traci kolej-
kę. Zbój rabuje tylko dukaty, wszystkie karty 
dodatkowe uzbierane przez graczy nie mogą 
być zrabowane przez Zbója.

Karta Rycerz
Jeżeli gracz ma kartę Rycerz, może 
obronić się przed atakiem Zbója  
i usunąć go z planszy.
W tym celu musi okazać kartę 
Rycerz pozostałym graczom. 

Zbój zostaje pokonany, żeton wraca do 
banku, natomiast kartę Rycerz należy 
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odłożyć na spód stosu kart Ryzyko. Karta 
Rycerz służy również do odmowy udziału w 
pojedynku. Jeżeli gracz, który ma kartę Rycerz, 
stanie na polu Pojedynek lub zostanie wyzwa-
ny na pojedynek, może odmówić udziału w nim 
po okazaniu karty Rycerz. Wówczas gra toczy 
się dalej, a karta Rycerz trafia na spód stosu 
kart Ryzyko.

Karta Mistrz
Karta Mistrz pozwala ukarać tego, 
kto ustawił żeton Zbój na planszy. 
Żeby móc to zrobić, należy znaleźć 
się w polu rażenia Zbója i okazać 
kartę Mistrz pozostałym graczom. 

Gracz, który ustawił żeton Zbój na planszy, musi 
oddać 300 dukatów właścicielowi karty Mistrz. 
Jeżeli gracz nie ma dość pieniędzy, oddaje tyle, 
ile ma, i traci kolejkę. Po okazaniu karty Mistrz 
należy ją odłożyć na spód stosu kart Ryzyko, a 
żeton Zbój trafia do banku.

Dodatkowo można użyć karty Mistrz, aby:
–  odmówić przystąpienia do pojedynku (za-

równo jako wyzywający, jak i wyzwany),
–  nie płacić, gdy trafi się na pole Po-

datek,
– odmówić polecenia z kart  

Ryzyko.

Po wykorzystaniu karty Mistrz należy ją odłożyć 
na spód stosu kart Ryzyko.

Karta Mecenas
Karty Mecenasa są świadectwem 
wkładu w kulturę i sztukę. Żeby je 
kupić, gracz musi zapłacić odpo-
wiednią ilość dukatów, jaka jest 
nadrukowana na karcie zgodnie 

z wartością Zakup. Takiego zakupu gracz 
może dokonać tylko raz w swojej kolejce. Jeżeli 
graczowi uda się kupić Kartę Mecenas, może ją 
traktować jako:
–  inwestycję z możliwością podwójnej wyceny 

na polu Meta;
–  zabezpieczenie pieniędzy przed Zbójem (kart 

Mecenas Zbój nie kradnie).

Na karcie Mecenas znajdują się 3 wartości:
 y zakup – liczba dukatów, którą trzeba zapłacić 

za kartę Mecenas przy zakupie,
 y sprzedaż – liczba dukatów, którą uzyskasz 

przy odsprzedaży do banku karty Mecenas  
w trakcie gry,

 y wycena – liczba dukatów, którą gracz otrzy-
muje za kartę Mecenas przy dojściu do pola 
Meta.
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WYKUPIENIE KART MECENASA  
PRZEZ BANK NA POLU META
Po dojściu do pola Meta gracze spieniężają 
karty Mecenas, jakie udało im się zdobyć  
w ciągu gry. Ilość dukatów, jaką otrzymają  
z banku przy wykupie, uzależniona jest od  
ich wiedzy.
Każdy gracz posiadający kartę Mecenas musi 
odpowiedzieć na tyle pytań tekstowych,  
ile kart posiada.
1 Karta Mecenasa = 1 pytanie.
Za każdym razem gracz, który dokonuje koń-
cowego wykupu karty Mecenas, odpowiada 
na drugie pytanie na karcie pytanie.
Jeżeli gracz odpowiada poprawnie, otrzymuje 
ilość dukatów zgodnie z wartością Wycena.
W przypadku błędnej odpowiedzi gracz 
otrzymuje ilość dukatów zgodnie z wartością 
Zakup.

ZAKOŃCZENIE GRY
Gra kończy się, gdy każdy z graczy dojdzie do 
pola Meta. Wygrywa ten gracz, który przez 
całą grę zbierze najwięcej dukatów.
UWAGA! Nie zapomnijcie spieniężyć kart 
Mecenas.

DODATKOWA FUNKCJA KOSTEK  
– UROZMAICENIE GRY. 
Jeżeli wyrzucisz dwie takie same liczby 
oczek na obu kostkach, ciągniesz kartę Pyta-
nie bez względu na to, jakie polecenie wynika 
z pola na planszy, po czym odpowiadasz na 
jedno z 4 pytań według własnego wyboru. Za 
poprawną odpowiedź pobierasz z banku 200 
dukatów.
Potem realizujesz polecenie wynikające z pola 
na planszy.

bylosobie.pl

Inne gry z kolekcji 
„Było sobie” 

znajdziesz na:


