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ELEMENTY GRY

CEL GRY
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Gracze zdobywają punkty na koniec  
gry za posiadane karty. Niektóre karty dają graczom punkty dodatnie, a inne punkty ujemne.  
Gracze muszą więc ostrożnie podejmować decyzje, które karty chcą zdobywać. 

PRZYGOTOWANIE GRY
A) Planszę należy położyć na środku stołu.
B) Talię kart należy potasować i ułożyć w stos obrazkami do dołu obok planszy. 

Gra dla 2-5 osób w wieku 7-107 lat
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15 kart „Plask!”
(karty zielone)

21 kart 
specjalnych

Plansza42 karty „Plask! Plask!”
(karty pomarańczowe)
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PRZEBIEG GRY
Podczas gry jeden z graczy wykłada karty na stół. Wszyscy gracze jednocześnie przyglądają się,  
jakie karty pojawiają się na stole. W momencie, gdy któryś z graczy uzna, że chce zdobyć karty  
leżące na stole, uderza w planszę. W ten sposób zdobywa wszystkie wyłożone karty. Następnie 
kolejne karty wykładane są na stół, aż do momentu, gdy któryś z graczy zdobędzie je, uderzając  
ręką w planszę. Łatwe? Ale uwaga! Podczas całej rozgrywki każdy gracz może zdobyć karty  
tylko 4 razy (w grze dla 2 lub 3 osób) lub 3 razy (w grze dla 4 lub 5 osób)!  
Dlatego najważniejszą decyzją w grze jest to, w którym momencie uderzyć w planszę  
i w ten sposób zdobyć karty. Jeżeli gracz będzie czekać zbyt długo, inni gracze go ubiegną  
i punkty przelecą mu koło nosa!

Pierwsza runda
Pierwszym wykładającym karty na stół jest gracz,  
który najbardziej boi się owadów (lub najstarszy gracz).

• Kładzie on przed sobą na stole talię kart. 
• Jedną ręką z wierzchu talii wykłada karty po kolei,  
 karta po karcie. Karty muszą być układane na stole  
 obok siebie tak, aby wszyscy gracze widzieli,  
 co się na nich znajduje. 

Każdy z graczy może w dowolnym momencie uderzyć ręką w planszę.  
Gracz wykładający karty także może uderzać w planszę, ale nie tą ręką, którą wykłada karty.
Uwaga! Gracz, który uderzy w planszę, zabiera wszystkie rozłożone na stole karty i układa je przed 
sobą w stosie obrazkami do dołu. Karty zdobyte w kolejnych rundach układane są w osobnych 
stosach (jeśli więc gracz zdobył karty 3 razy, będzie miał przed sobą 3 stosy zdobytych kart).
Zdobyte karty leżą w stosach przed graczami do końca gry. Gdy kilku graczy uderzy w planszę 
jednocześnie, karty zdobywa gracz, którego ręka zajmuje większą powierzchnię planszy.

Ania uderzyła w planszę (1). Zdobywa wszystkie  
wyłożone na stół karty i układa je przed sobą w stos (2). 
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Kolejna runda
Gracz, który zdobył karty, zostaje nowym wykładającym. Kładzie przed sobą talię kart  
i teraz on wykłada karty aż do momentu, gdy ktoś uderzy w planszę i zdobędzie karty. 

Ania ponownie zdobyła karty.  Układa je przed sobą w kolejny stos (2).

Limit stosów
Należy pamiętać, że każdy gracz może zdobyć karty tylko 3 lub 4 razy podczas całej gry  
– w zależności od liczby graczy:

• w grze dla 2 lub 3 osób – 4 razy

Uwaga! Gdy gracz osiągnie limit stosów, nie może już więcej uderzać w planszę i zdobywać nowych 
kart. Pierwszy gracz, który osiągnie limit stosów, wykłada karty już do końca gry. 
Opis kart
Plask! (karty zielone z jedną plamą)

Cyfry na kartach oznaczają wartość kart na koniec gry.  
Karty te mogą dawać punkty dodatnie lub ujemne. 

Przykład:  
Karta z muchą warta jest 4 punkty. 
Karta z komarem -1 punkt. 

• w grze dla 4 lub 5 osób – 3 razy
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Plask! Plask! (karty pomarańczowe z dwiema plamami)
Każda para takich samych kart warta jest 
tyle punktów, ile znajduje się na karcie. 
Pojedyncza karta Plask! Plask! nie daje 
graczowi punktów.  

Przykład:  
Gracz zdobył 3 karty z karaluchem. Dwie z nich warte są razem 5 punktów.  
Trzeci karaluch nie daje graczowi punktów ponieważ, nie ma karty do pary.  
Dwie karty z pająkiem warte są razem -2 punkty.  
Jedna karta z ważką nie daje graczowi punktów.

Joker
Ta karta musi być połączona na koniec gry z jedną z kart Plask! Plask!  
(czyli z jedną z pomarańczowych kart). Jeśli gracz nie ma żadnej pojedynczej karty 
Plask! Plask! o dodatniej wartości, musi połączyć jokera z kartą Plask! Plask! o ujemnej 
wartości (jeżeli taką posiada).

Jeśli gracz nie ma żadnej pojedynczej karty Plask! Plask! (ani dodatniej, ani ujemnej),  
nie może wykorzystać jokera.
Przykład:  
Gracz posiada dwie pojedyncze karty Plask! Plask!: karalucha i pająka. Kartę jokera dołącza na koniec gry  
do karalucha, dzięki czemu zdobywa 5 punktów. Gdyby nie miał karalucha, musiałby dołączyć jokera do pająka, 
przez co straciłby 2 punkty.

Packa 

Gracz, który zdobył najwięcej kart tego rodzaju, zdobywa 7 punktów. 
Gracz, który zdobył najmniej kart tego rodzaju, traci 7 punktów. 
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Przykład: 
Ania posiada najwięcej kart Packa, zdobywa więc za nie 7 punktów. 
Janek posiada najmniej kart tego rodzaju, dostaje więc -7 punktów. 

Spray na owady 
Im więcej kart Spray na owady gracz zdobył, tym więcej punktów są one warte: 
1 karta  = 0 pkt
2 karty  = 1 pkt
3 karty  = 2 pkt
4 karty  = 5 pkt
5 kart  = 10 pkt
6 kart  = 20 pkt
7 i więcej = 40 pkt

KONIEC GRY
Gra się kończy, gdy:

a) wszystkie karty w talii zostały wykorzystane (czyli zostały zdobyte przez graczy) 
 lub
b) wszyscy gracze oprócz jednego osiągnęli limit stosów. W takiej sytuacji gracz,  
 który nie osiągnął limitu, zdobywa wszystkie niewykorzystane karty z talii. 

Gracze odwracają zdobyte przez siebie karty ze wszystkich stosów i sumują punkty.  
Wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów. 
Przykład:
Maciek zebrał 16 kart, które w sumie dają mu 16 pkt:

• 4 karty Plask! warte są 6 punktów. 
•  5 kart Plask! Plask!  wartych jest 8 pkt:
 – dwie ważki warte są 2 punkty, 
 – mrówka połączona z jokerem warta 

jest 6 punktów,
 – jedna ważka nie daje punktów,
 – jeden pająk  nie daje punktów.
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• 3 karty Spray na owady warte są  2 punkty.

• 3 karty Packa nie dają punktów (inni gracze zdobyli  
 najwięcej i najmniej takich kart).

Wariant dłuższej gry
Gracze mogą rozegrać kilka partii pod rząd, za każdym razem zapisując imię zwycięzcy rundy.  
Gra się kończy, gdy któryś z graczy wygra dwie partie. Gracz ten zostaje zwycięzcą. 

Wariant gry dla 2 osób
Talię kart należy podzielić na pół. Każdy z graczy bierze połowę talii i kładzie przed sobą. Gra 
przebiega tak jak w wariancie podstawowym, z tą różnicą, że gracze jednocześnie wykładają  
karty na stół. Gracz, który pierwszy uderzy w planszę, zdobywa wszystkie karty leżące na stole.  
Każdy z graczy może mieć przed sobą maksymalnie 4 stosy.

Autor gry: Reiner Knizia
Ilustracje: Zofia Burkowska

EGMONT Polska Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
www.egmont.pl

Wydawca: Jarosław Basałyga
Koordynacja produkcji: Krystyna Michalak

Opracowanie graficzne i DTP: Cezary Szulc


