
GRY PLANSZOWE 



MONOPOLY 



„MONOPOLY” - ZASADY 

 Jest to gra, w której kupujesz i sprzedajesz 
państwa oraz miasta, a w nich budujesz domy i 
hotele  

 Musisz stwierdzić czy ruchy, które masz możliwość 
zrobić są opłacalne 

 Czasem musisz zapłacić podatek, a czasem 
otrzymujesz premię 

 Gdy inny gracz zatrzyma się w twoim mieście, płaci 
opłatę/czynsz 

  



 Pierwsza wersja gry powstała 1904r, ale często 

za datę wydania Monopoly uznaje się 1935 rok, 

a za twórcę gry Charlesa Darrowa. Darrow był 

sprzedawcą grzejników. Stracił on pracę i żeby 

się utrzymać, zrobił grę, którą zamierzał 

sprzedawać.  

 Na początku plansza gry była okrągła, dopiero 

później zmieniła się na kwadratową. 

„MONOPOLY” – HISTORIA GRY 



„MONOPOLY JUNIOR” – RÓŻNE WERSJE GRY 



„MONOPOLY JUNIOR” – RÓŻNE WERSJE GRY 



„MONOPOLY” – CIEKAWOSTKI 

Największa plansza gry Monopoly  - 400 m2  



MONOPOLY – CIEKAWOSTKI 

Najdłuższa runda Monopoly trwała 70 dni.  
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PRZYKŁADOWE PIONKI Z MONOPOLY JUBILER 

„MONOPOLY” – CIEKAWOSTKI 

Najdroższa gra Monopoly 

kosztuje 2 miliony 

dolarów, jest wykonana 

ze złota i pokryta 

diamentami. 

 



„5 SEKUND” 





„5 SEKUND” - REGUŁY GRY 

 Każdy na początek gry dostaje po 1 szt. kart 
ZMIANA i kart NASTĘPNY. 

  Gracze odpowiadają na pytania, napisane na 
kartach z pytaniami, w ciągu 5 sekund. 

 Na polach ZAGROŻENIA trzeba odpowiedzieć na 
pytania, inaczej traci się kolejkę. 

 Karta NASTĘPNY pozwala graczowi przełożyć 
pytanie na innego gracza. 

 Karta ZMIANA pozwala zmienić pytanie na inne. 

 

 

 



„5 SEKUND”  - RODZAJE GRY 



„REMIK LICZBOWY” 



„REMIK LICZBOWY” -  INFORMACJE 

 Remik liczbowy w wersji prostej ma numery 1-13, 

zaś w wersji rozszerzonej numery  1-17. 

 Remik liczbowy występuje także w wersji 

„Rummikub” 

 

 

 



„REMIK SŁOWNY” 



CZAS NA QUIZ 



 Czy istnieje Monopoly Junior ? 

 Z czego wykonana jest najdroższa gra Monopoly? 

 Jak długo trwała najdłuższa partia Monopoly? 

 Kto opublikował grę Monopoly? 

 

 Czy istnieje 5 Sekund Junior? 

 

 W ilu rodzajach występuje remik liczbowy? 

 Ile liczb ma rozszerzona wersja remika liczbowego? 

 

 Która z tych 3 gier jest najmłodsza ? 

 

 

 

QUIZ 

TAK 

Złota i diamentów 

70 dni 

Charles Darrow 

TAK 

3  

17 

5 Sekund 



PREZENTACJE WYKONAŁ DAWID OBÓŁÓJ 


