
Dane oznaczone gwiazdką (*) opisują stan na lipiec 2021 roku. W lipcu 2021 
roku piłkarze, których dane oznaczono gwiazdką, wciąż reprezentowali 
kluby, na których kartach się znaleźli. Z czasem te dane mogą stać się 
nieaktualne.

• Zaczyna najmłodszy gracz.
• Weź kartę z pudełka stroną z obrazkiem ku górze.

Inny gracz odwraca klepsydrę.
• Przyglądaj się obrazkowi na karcie, starając się 

zapamiętać tak dużo szczegółów, jak to możliwe.
• Gdy piasek się przesypie, przekaż kartę innemu 

graczowi i rzuć kością.
• Gracz, któremu została przekazana karta, czyta na głos 

pytanie wskazane przez liczbę na kości.
• Odpowiedz na pytanie i sprawdź swoją odpowiedź, 

patrząc na obrazek na drugiej stronie karty.
• Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, zatrzymaj kartę. 

Jeśli jest błędna, odłóż kartę do pudełka.
• Teraz kolej na gracza po Twojej lewej stronie.
• Gracz, który zgromadzi najwięcej kart po upływie 

10 minut, wygrywa!
Pamiętaj, odpowiedzi 

na wszystkie pytania można 

znaleźć na obrazkach, 
więc patrz uważnie!

Pamiętaj, odpowiedzi 

na wszystkie pytania można 

znaleźć na obrazkach, 
więc patrz uważnie!

For 2 or more playersDla 2 i więcej graczyDla 2 i więcej graczy

Jak grać w BrainBoxJak grać w BrainBox

• Weź kartę z pudełka stroną z obrazkiem ku górze.
• Odwróć klepsydrę.
• Przyglądaj się obrazkowi na karcie, starając się 

zapamiętać tak dużo szczegółów, jak to możliwe.
• Możesz przekręcić klepsydrę jeszcze raz, jeśli potrzebujesz 

więcej czasu.
• Gdy piasek się przesypie, odwróć kartę i rzuć kością.
• Przeczytaj pytanie wskazane przez liczbę na kości i udziel 

na nie odpowiedzi.
• Sprawdź swoją odpowiedź, patrząc na obrazek na drugiej 

stronie karty. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, zatrzymaj 
kartę. Jeśli jest błędna, odłóż kartę do pudełka.

• Weź następną kartę i spróbuj jeszcze raz.
• Policz, ile masz kart po upływie 10 minut. To Twój wynik!
 Staraj się za każdym razem uzyskiwać lepszy wynik 

albo rzuć wyzwanie przyjaciołom i rodzinie!

For 1 playerDla 1 graczaDla 1 gracza
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