
Materiały źródłowe

Zawarte w grze pytania sprawdzą wiedzę graczy  
na temat serialu telewizyjnego HBO Gra o Tron oraz 
związanych z nim materiałów dodatkowych. Część  
treści może się różnić od materiałów, które można 
znaleźć w książkowej sadze Pieśń Lodu i Ognia.

Elementy dodatkowe

Z poniższych elementów korzysta się wyłącznie  
podczas rozgrywek prowadzonych przy użyciu  
zasad zaawansowanych (patrz strona 3).

Na początku swojej tury zmuś innego gracza do odłożenia 1 karty przysługi (wybór należy do ciebie) na spód talii.

Jaime Lannister

24 karty 
przysług

(po 12 z każdego 
rodzaju)

36 żetonów 
zasobów

1 żeton 
Żelaznego Tronu

13C

Jak nazywała się ta postać?

•	 	Galbart	Glover

•	  Robert Baratheon

•	 	Randall	Tarly

Jak nazywała się kobieta, którą ta postać 

naprawdę kochała?

•	  Lyanna Stark

•	 	Cersei	Lannister

•	 	Elia	Martell

Jak zginęła ta postać?

•	 Została	zatruta	podczas	posiłku.

•	 Została	pchnięta	nożem	w	plecy.

•	Została zraniona podczas polowania  

na dzika.

 Sezon 1

64 karty pytań 
obrazkowych

1 żeton rundy

1 plansza
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Sezon 2

Który ze smoków Daenerys jako pierwszy 

zionął ogniem spalając Pyata Pree?

•	Rhaegal

•	Drogon
•	Viserion

 Dokończ tę kwestię Xaro: “_______ są dla 

nas ważne”.

•	 „Czary”

•	 „Urazy”

•	„Zwyczaje”

Mimo sprzeciwu Cersei Tyrion odesłał jej 

córkę, Myrcellę, z Królewskiej Przystani. Gdzie 

Tyrion wysłał dziewczynkę?

•	 		Do	Orlego	Gniazda

•	  Do Dorne

•	 	Do	Wysogrodu

4A Sezon 2

Z jakim morzem sąsiadują Żelazne Wyspy?
•	 Z	Wąskim	Morzem
•	Z	Drżącym	Morzem
•	Z Morzem Zachodzącego Słońca

Ilu władców rządzi miastem Qarth?
•	Dziesięciu
•	Trzynastu
•	 Siedmiu

Jak nazywa się miecz, który Stannis wyciągnął  z płonących wizerunków Siedmiu?
•	Ostatni	Płomień
•	 Jasny	Płomień
•	Światłodzierżca

200 dwustronnych 
kart pytań

36 znaczników

(po 9 w każdym 
kolorze)

Elementy gry Przebieg gry 
W Grze o Tron: Quiz dwóch lub więcej graczy sprawdzi swoją 
znajomość fabuły, świata i postaci serialu telewizyjnego HBO  
Gra o Tron. Gracze będą walczyć o kontrolę nad kluczowymi 
obszarami Siedmiu Królestw Westeros, udzielając prawidłowych 
odpowiedzi na pytania dotyczące serialu. Gracz (lub gracze),  
który po zakończeniu rozgrywki będzie kontrolował najwięcej 
obszarów, zostanie zwycięzcą.

Przygotowanie gry
Przed pierwszą rozgrywką należy ostrożnie rozpakować karty  
i wypchnąć tekturowe żetony z wypraski. Aby przygotować grę, 
należy postępować zgodnie z poniższymi poleceniami:

• Planszę należy umieścić na środku stołu.

• Każdy z graczy wybiera dla siebie 
kolor, pobiera dziewięć znaczników 
odpowiedniego koloru i umieszcza je 
przed sobą.

• Żeton rundy należy umieścić na torze 
rundy, na polu odpowiadającym liczbie 
graczy.

• Talię pytań obrazkowych należy 
potasować i umieścić w pobliżu planszy.

• Talię pytań należy potasować i umieścić w pobliżu planszy, 
czerwoną stroną ku górze (z niebieskiej strony korzysta się  
po wyczerpaniu wszystkich czerwonych kart).

• Należy w losowy sposób przydzielić żeton Żelaznego Tronu 
jednemu z graczy. Od tego gracza będzie się rozpoczynać 
każda runda.

Podczas 
rozgrywki na 3 

osoby żeton rundy 
należy umieścić  
w tym miejscu.

Instrukcja
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Rozgrywka
Gra o Tron: Quiz składa się z serii rund. Podczas danej rundy każdy 
z graczy rozegra jedną turę: rozpocznie posiadacz żetonu Żelaznego 
Tronu, a potem, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 
swoje tury rozegrają kolejni gracze. Podczas swojej tury gracz 
spróbuje odpowiedzieć prawidłowo na pytania, aby uzyskać prawo 
umieszczenia swojego znacznika na jednym z obszarów planszy. 
Znaczniki pozwalają obejmować kontrolę nad obszarami, a ten z 
graczy, który pod koniec gry będzie kontrolował najwięcej obszarów, 
zostanie zwycięzcą.

Tura gracza
W grze występują trzy rodzaje znaczników: małe, średnie i duże.  
Rozmiar znacznika określa liczbę pytań, na które musi 
odpowiedzieć gracz, aby umieścić go na planszy. 

Podczas swojej tury gracz wybiera jeden z leżących przed nim 
znaczników oraz jeden z obszarów planszy (patrz „Obszary”  
po prawej).

Następnie gracz siedzący po lewej stronie aktywnego gracza dobiera 
kartę pytań i odczytuje na głos pytania (oraz odpowiedzi) 
odpowiadające użytemu żetonowi. Pytania należy odczytywać 
pojedynczo. Prawidłowa odpowiedź została oznaczona pogrubieniem. 
Jeśli podczas swojej tury gracz prawidłowo odpowie na wszystkie 
odpowiadające jego żetonowi pytania, może umieścić swój znacznik 
na znajdującym się najbardziej po lewej wolnym polu wybranego 
obszaru. Jeśli gracz nie odpowie prawidłowo na chociażby jedno 
pytanie, nie będzie mógł umieścić swojego znacznika na planszy.

Kiedy każdy z graczy odbędzie swoją turę, runda dobiega końca. 
Znacznik rundy należy przesunąć o jedno pole zgodnie z kierunkiem 
wskazywanym przez strzałkę. Rozpoczyna się nowa runda.

Jeśli gracz 
odpowie 

prawidłowo na 
oba pytania, 

może umieścić 
na planszy swój 
średni znacznik.
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Z jakim morzem sąsiadują Żelazne Wyspy?

•	 Z	Wąskim	Morzem
•	Z	Drżącym	Morzem

•	Z Morzem Zachodzącego Słońca

Ilu władców rządzi miastem Qarth?

•	Dziesięciu

•	Trzynastu
•	 Siedmiu

Jak nazywa się miecz, który Stannis wyciągnął  
z płonących wizerunków Siedmiu?

•	Ostatni	Płomień
•	 Jasny	Płomień

•	Światłodzierżca

Prawidłowa 
odpowiedź 

została 
pogrubiona.

Rundy pytań obrazkowych
Kiedy znacznik rundy znajdzie się na białym 
polu, rozpoczyna się runda pytań obrazkowych. 
Podczas tej rundy gracze muszą odpowiedzieć 
na pytania z kart pytań obrazkowych,  
a nie kart pytań. Karty pytań obrazkowych 
przypominają karty pytań, ale znajdujące się 
na nich pytania odnoszą się do umieszczonego 
na rewersie kadru z serialu lub obrazka.

Obszary
Na planszy znajduje się dziewięć obszarów – każdy z nich 
przedstawia ważne miejsce w Westeros. Każdy obszar podzielony 
jest na pola, na których umieszcza się znaczniki. Niektóre ze 
znaczników mogą zajmować kilka pól. Kiedy podczas swojej tury 
gracz wybiera obszar, musi on posiadać dostatecznie dużo wolnych 
pól, aby pomieścić wybrany znacznik. Jeśli na żadnym obszarze  
nie ma już pól, na których gracz mógłby umieścić pozostałe mu 
znaczniki, musi pominąć swoją turę.

Kontrolowanie obszarów
Gracz kontroluje dany obszar, jeśli swoimi znacznikami zajmuje 
więcej pól niż każdy inny gracz. W przypadku remisu żaden  
z graczy nie kontroluje danego obszaru.

Koniec gry
Gra dobiega końca, kiedy wszyscy gracze odbędą swoją turę  
w ostatniej rundzie. Gracz, który kontroluje najwięcej obszarów, 
zostaje zwycięzcą.

Jeśli dwóch lub więcej graczy kontroluje tyle samo obszarów, 
wygrywa gracz, który posiada na planszy więcej znaczników. 
Jeśli nadal występuje remis, a gra toczy się zgodnie z zasadami 
zaawansowanymi, zwycięża gracz posiadający więcej  
żetonów zasobów. W przeciwnym razie gracze 
dzielą się zwycięstwem.

Gra kończy się również w momencie, w którym 
dowolny z graczy umieści na planszy wszystkie 
swoje znaczniki. Ten gracz natychmiast zostaje 
zwycięzcą.

Karta i pole 
rundy pytań 
obrazkowych

Pole 
obszaru

Niebieski gracz 
kontroluje Winterfell, 

ponieważ jego 
znaczniki zajmują 
więcej pól (3) niż 

znaczniki czerwonego 
gracza (1).

Mały znacznik Średni znacznik Duży znacznik

Pole ostatniej rundy



Bez spoilerów!

W prawym dolnym rogu każdej karty 
pytania oznaczono, z którego sezonu 
pochodzi jej treść. Jeśli któryś z graczy 
nie widział jeszcze tego sezonu, 
sugerujemy usunąć odpowiednie karty 
z talii, aby uniknąć spoilerów.4A Sezon 2

Z jakim morzem sąsiadują Żelazne Wyspy?

•	 Z	Wąskim	Morzem
•	Z	Drżącym	Morzem

•	Z Morzem Zachodzącego Słońca

Ilu władców rządzi miastem Qarth?

•	Dziesięciu

•	Trzynastu
•	 Siedmiu

Jak nazywa się miecz, który Stannis wyciągnął  
z płonących wizerunków Siedmiu?

•	Ostatni	Płomień
•	 Jasny	Płomień

•	Światłodzierżca

Jesteście gotowi do gry!

Znajomość powyższych zasad pozwoli graczom 
rozpocząć rozgrywkę. Gracze pragnący bardziej 
skomplikowanej gry powinni zapoznać się z zasadami 
opisanymi w części „Zasady zaawansowane” poniżej.
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Zasady zaawansowane
Jeśli gracze chcą, żeby ich rozgrywki nabrały strategicznej głębi, 
powinni korzystać ze wszystkich zasad znajdujących się w tej 
części instrukcji. Przygotowanie gry powinno zostać rozszerzone  
o poniższe kroki:

• Żetony zasobów należy posegregować według rodzajów, 
a następnie umieścić obok planszy na trzech oddzielnych 
stosach.

• Talię kart przysług należy potasować i umieścić na 
wskazanym polu planszy. Następnie należy dobrać dwie karty 
przysług i umieścić je odkryte na polach obok talii przysług.

Żetony zasobów
Każdy obszar został oznaczony symbolem zasobów, który wskazuje, 
jakiego rodzaju zasoby może graczowi dostarczyć dany obszar: może 
to być armia (miecz), przydatne informacje (kruk) lub bogactwo 
(złoto).

Za każdym razem, kiedy gracz prawidłowo 
odpowie na pytanie, otrzymuje 1 żeton 
zasobów odpowiadających symbolowi 
zasobów obszaru, na którym chce umieścić 
swój znacznik. Na przykład jeśli gracz 
odpowie prawidłowo na dwa pytania,  
a wcześniej wybrał obszar Winterfell,  
otrzyma dwa żetony kruka.

Symbol miecza Symbol kruka

Symbol złota

Kiedy gracz otrzymuje żetony zasobów, bierze je  
z odpowiedniego stosu i umieszcza przed sobą. Pod koniec  
tury gracz może wydać te żetony, aby kupić karty przysług.

Karty przysług 
Aby podbić Westeros, gracz będzie potrzebować 
pomocy wielu sprzymierzeńców. Pod koniec 
swojej tury gracz może wydać żetony zasobów, 
żeby zakupić kartę przysługi. Każda taka karta 
zapewnia unikalny, jednorazowy efekt.

Kupowanie kart przysług
Kiedy gracz odpowie na pytania, może wydać 
żetony zasobów, aby zakupić jedną z dwóch odkrytych kart 
przysług. W lewym górnym rogu każdej karty przysługi znajduje 
się jej koszt wyrażony w żetonach zasobów. Aby zakupić daną 
kartę, gracz musi wydać wskazane w tym miejscu żetony.

Po zakupieniu karty gracz umieszcza ją odkrytą przed sobą. 
Następnie losuje nową kartę z talii i umieszcza ją  
na pustym polu.

Pod koniec tury gracz może posiadać maksymalnie dwie karty 
przysług. Jeśli w dowolnym momencie gry gracz będzie posiadać 
więcej niż dwie karty przysług, musi wybrać, które dwie 
zatrzymać, a resztę odłożyć zakrytą na spód talii przysług.

Zagrywanie kart przysług
Gracz może zagrać naraz dowolną liczbę kart przysług,  
ale musi przestrzegać warunków opisanych na samych kartach. 
Po wykorzystaniu karty przysługi gracz odkłada ją zakrytą na 
spód talii przysług. Jeśli efekt karty pozwala graczowi przesunąć 
lub umieścić na obszarze swój znacznik, na wybranym obszarze 
musi być dostatecznie dużo pustych pól.

Karty 
przysług

Na początku swojej tury przesuń 1  
ze swoich B z jednego obszaru na inny 
obszar. Następnie usuń z tego nowego 

obszaru C pozostałych graczy.

Khal Drogo

Na początku swojej tury zmuś innego 
gracza do odłożenia 1 karty przysługi 
(wybór należy do ciebie) na spód talii.

Jaime Lannister

Aby zakupić tę 
kartę przysługi, 

gracz musi wydać 
dwa żetony 

miecza i jeden 
żeton złota.



Segregowanie kart pytań

W pudełku Gry o Tron: Quiz znajdują się specjalne 
przegródki, zaprojektowane z myślą o segregowaniu kart. 
Podczas rozgrywki gracze mogą pozostawić karty pytań  
w pudełku i używać przegródek do dzielenia ich na grupy. 
Gracze powinni dobierać karty z jednej grupy,  
a odrzucać je do innej, dodatkowo odwracając je w drugą 
stronę.

Co więcej, każda karta pytania 
posiada niebieską  
i czerwoną stronę. 
Sugerujemy wykorzystać 
najpierw wszystkie pytania 
z jednej strony kart, zanim 
gracze zaczną zadawać 
pytanie z drugiej. W ten 
sposób łatwiej będzie zapamiętać,  
które karty zostały już wykorzystane.

Przegródki

Pytania 
już 

zadane

Pytania 
jeszcze nie 

zadane
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Usuwanie rywali i znaczników
Za każdym razem, kiedy gracz umieszcza swój znacznik na danym 
obszarze (odpowiadając prawidłowo na odpowiednie pytania), może 
usunąć z tego obszaru jeden znacznik należący do innego gracza. 
Usuwany znacznik musi być mniejszy niż ten właśnie umieszczony.

Kiedy znacznik zostanie usunięty z planszy, wraca do swojego 
właściciela – będzie on mógł z niego skorzystać podczas kolejnych tur.

Tymczasowe przymierza
Jeśli gracz usłyszał pytanie i nie jest pewien, czy zna prawidłową 
odpowiedź, może poprosić o pomoc innego gracza (ale nie gracza, 
który odczytuje pytanie!) w zamian za podział nagród. 

Jeśli inny gracz zgodzi się udzielić pomocy, może zastąpić aktywnego 
gracza i odpowiedzieć na pytanie. Jeśli odpowie prawidłowo, 
otrzymuje wskazany na danym obszarze żeton zasobów zamiast 
aktywnego gracza, ale uważa się, że to aktywny gracz odpowiedział 
na pytanie prawidłowo.
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