
 

  



TALENT-SEARCHER 

 
Liczba graczy: 2 – 4 

Wiek: 10+ 

 

Twój cel: Ukończenie każdej z 3 klas gimnazjum i zdobycie wiedzy na temat Twojego talentu lub 

dobra zabawa 

 

Cel twórców gry: Pomoc w poszukiwaniu Twojego ukrytego (a może i nie) talentu lub wykonanie 

ciekawego projektu edukacyjnego i wykonanie go tak, żebyś zrozumiał (coś nam nie wyszło ) 

 

Elementy gry: 
Pionki uczniowie – 4: o nazwach: Kujon; Lizus; Szczęściarz; Obibok 

Kostka – 1 

Sprawdziany – kartki z pytaniami – 120 

Karty szansy ( nazywane poniżej funkcyjnymi) 

Świadectwa ukończenia klasy – 12 

Świadectwo ukończenia gimnazjum – 5  

Karty do zapisywania wyników - 10 

Plansza 

 

 

Przygotowanie do gry: 

 
1. Umyjcie ręce. 

 

2. Połóżcie plansze tak, aby każdy miał do niej dostęp i sprawdźcie, czy żaden z pionków nie 

poszedł na wagary. 

 

3. Wyjmijcie karteczki (sprawdziany). Podpiszcie się. Napiszcie klasę i datę. Połóżcie je na 

odpowiednich ławkach (polach o danym kolorze). 

 

4. Niech każdy wybierze sobie pionka. 

 

5. Pamiętajcie o zasadach BHP. Bezpieczeństwo w pierwszej kolejności, a przecież nikt nie wie, co 

zrobi nauczyciel, kiedy zobaczy, że ściągasz! 

 

 

Instrukcja: 
 

1. Lizus rzuca kostką pierwszy, potem szczęściarz, następnie kujon i na koniec obibok. 

 

2. Pierwszy gracz przechodzi wyrzuconą liczbę pól i wykonuje zadanie zależnie od rodzaju pola, na 

które trafił jego pionek: 

 - różowe, czyli pole z Psorem – pole bez funkcji 

- białe – wykonuje polecenie z białej karty – gracz wykonuje zadanie na polu, na które trafił, 

podczas gdy cofa się o wyznaczoną liczbę pól np. 

Lizus dostał polecenie cofnięcia się o 4 pola. Trafił na pole zielone – więc opowiada na pytanie z 

kategorii zielonej ( kategorie patrz niżej) 

- białe ze znakiem zapytania – gracz ma szansę uratować się. Odpowiada na pytanie. Jeśli: 

a) odpowie poprawnie – ratuje się i zostaje na tym samym polu 



b) odpowie źle lub nie odpowie – cofa się o 5 pól 

- niebieskie, żółte, zielone i czerwone – odpowiada na pytanie z danego przedmiotu. 

 

Kolory pól i sprawdzianów odpowiadają przedmiotom: 

 

niebieski: umysł 

żółty: ciało 

zielony: dusza 

czerwony: świat 

 

Skróty: +U = 1 punkt za umysł 

             +C = 1 punkt za ciało 

             +D = 1 punkt za duszę 

             +Ś = 1 punkt za świat 

 

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 1 punkt. 

Po odpowiedzi wkłada kartę z pytaniem pod spód sterty kart. 

!Pamiętaj o zapisywaniu ilości pytań, na które już odpowiadałeś i liczby poprawnych 

odpowiedzi z każdej dziedziny/przedmiotu na karcie odpowiedzi: 

 
 

Jeżeli odpowiadałeś na mniej niż 5 pytań z danej dziedziny po zakończeniu okrążenia, musisz 

opowiedzieć na brakującą Ci ilość pytań z odpowiedniej sterty. Może zdarzyć się tak, że 

będziesz opowiadał na więcej niż 5 pytań, ale tym lepiej dla Ciebie, bo masz większą szansę 

zdobycia lepszej oceny. 

 

3. Jeżeli wykonasz okrążenie, kończysz klasę i wpisujesz na kartach świadectwa swoje oceny wg 

poniższej punktacji ( z każdej klasy cztery oceny z wszystkich dziedzin): 

 

0-1 pkt. - niedostateczny (ndst) 

2  pkt.- dopuszczający (dop) 

3  pkt. – dostateczny (dst) 

4  pkt. – dobry (db) 

5 i wyżej – bardzo dobry (bdb) 

 

4. Przechodzisz do kolejnej klasy, wykonując podane wyżej czynności, dopóki nie przejdziesz 

trzech okrążeń. 

 



5. Jeśli przeszedłeś jedno okrążenie zasłużyłeś na pochwałę. Wypisz swoje świadectwo  

 

 
 

i ruszaj do kolejnej klasy. 

     

 

 

 

Miłej gry! 
 

 

 

 

UKOŃCZENIE GIMNAZJUM 

 
Jeżeli ukończyłeś wszystkie trzy klasy gimnazjum jesteś absolwentem szkoły! Wreszcie 

koniec męki. Po trzech latach szkoły przetrwania jesteś w końcu wolny ( Przypomnienie: Po 

wakacjach idziesz do liceum!). Z wszystkich trzech świadectw spisujesz oceny z każdej 

kategorii i liczysz punkty ( patrz przykład poniżej): 

 

 Pierwsza klasa Druga klasa Trzecia klasa 

ciało bardzo dobry dobry bardzo dobry 



 

Liczysz sumę punktów za każdy przedmiot wg punktacji: 

 

Za niedostateczny gracz nie otrzymuje żadnych punktów 

Za dopuszczający – 10 punktów 

Za dostateczny – 20 punktów 

Za dobry – 30 punktów 

Za bardzo dobry – 50 punktów 

 

Licząc sumę punktów np. z ciała mamy 130 punktów. 

 

Pisemne interpretacje Twoich wyników znajdziesz na następnych stronach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



0 – 50 punktów 

 

Ciało: 
Widać, że obijasz się na wuefie. Dalej ruszaj się… Go go go!!! Czy nigdy nie chciałeś być 

sportowcem? Jeżeli nie wiesz, czym jest as serwisowy albo rzut wolny czy karny to naprawdę z 

Tobą źle. Chyba siedzisz całe dnie przy komputerze czy telewizorze. Zadbaj o siebie! Nawet jeśli 

nie ćwiczysz na wuefie, bo Ci się nie chce, pobiegaj chociażby 2 minuty wokoło boiska, 

gdziekolwiek. Nie udawaj kamienia. Jeżeli jednak nic Cię nie przekona i nadal będziesz udawał 

posąg, przynajmniej poucz się biologii i dowiedz się czym jest lemiesz (jeśli nie wiesz). 

 

Umysł: 
Chyba nie masz głowy do nauki. Możliwe, że jesteś dobry z polskiego czy matmy, ale nie idą Ci 

przedmioty przyrodnicze. Nie martw się. Tylko jeden z autorów gry ma jakiekolwiek pojęcie o 

fizyce. Reszta pozostaje „zielona” i nie ma zamiaru tego zmieniać. Możliwe, że jest zupełnie 

odwrotnie. W takim razie gratulacje, jeżeli rozumiesz cokolwiek o czymkolwiek z fizyki czy chemii. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że potrafisz dodawać i odejmować. Nie zaszkodziłaby również 

znajomość alfabetu. 
 

Dusza: 
Muzyka i plastyka to dla Ciebie czarna magia, przynajmniej teoretycznie. Może lepiej pójdzie w 

praktyce? Jeśli chcesz poprawić ocenę z duszy zaśpiewaj lub namaluj coś albo odegraj fragment 

„Zemsty” A. Fredro. Możliwe, że któryś z autorów gry usłyszy jak śpiewasz i zaciągnie Cię do 

chóru szkolnego, być może zobaczy twoje dzieło plastyczne i ubłaga, byś poszedł z nim na kółko 

plastyczne albo zobaczy, jak wcielasz się w rolę Papkina tak bardzo, że niszczysz wszystko wokół i 

pokaże Cię opiekunom szkolnego teatru „Carpe Diem”. 

 

 

Świat: 
Jeśli wolisz chować się w ciemnym pokoju zamiast wyjść na zewnątrz, z pewnością znajdziesz też 

kogoś jeszcze ( zwłaszcza nas – uczniów – w dzień odpowiedzi z historii). Mało interesujesz się 

polityką, ale wiesz kim jest nasz prezydent. Umiesz za pewne powiedzieć coś po angielsku lub 

niemiecku. A znasz motto „Disce aut discede”? My wiemy, co to znaczy, ale ty masz prawo tego 

nie wiedzieć ( chyba, że jesteś uczniem GLOSZP w Poznaniu). Rozwijaj swoją wiedzę o 

społeczeństwie, o geografii i trenuj mówienie w obcym języku, może to być angielski, łacina lub 

koreański, według upodobania. 

 

51 – 100 punktów 

 

Ciało: 
Albo lubisz sport i taniec towarzyski, albo natrafiłeś tylko i wyłącznie na pytania z biologii. W 

każdym razie jesteś średniozaawansowany, jeśli chodzi o człowieka. Wiesz, gdzie jest mózg, gdzie 

masz kręgosłup i najprawdopodobniej żołądek. Staraj się pogłębiać swą wiedzę na temat sportu i 

biologii, a z pewnością poznasz samego siebie. Postanów sobie: „Od dzisiaj wiem, czym jest 

koenzym dekarboksylazy kwasu pirogronowego i  α-keto-glutarowego oraz transketolazy w cyklu 

pentozowym przemiany glukozy”. 

 

 



Umysł: 
Zaczynasz ogólnie rozumieć otaczający Cię świat. Wiesz, co to grawitacja, potrafisz sprawnie 

dodawać i odejmować w zakresie 1 000 000. Coraz lepiej idzie Ci tabliczka mnożenia. Myślisz 

logicznie, czego nie potrafi 25% z nas. Język polski to dla Ciebie pestka. Wystarczy, byś odróżniał 

typy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. Jeśli rozumiesz cokolwiek z czytanych wierszy 

( pod warunkiem, że w ogóle je czytasz), to jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Gratulacje! Dalej 

rozwijaj swój talent związany z umysłem, a zobaczysz, że niedługo zostaniesz mistrzem. 

 

Dusza: 
Śpiewasz coraz lepiej. Rozpoznajesz już nutki i nie mylą Ci się one z literkami. Wiesz dużo o etyce. 

Kredki to Twoje stałe narzędzia pracy. Muzyka, plastyka, po części religia i historia to Twoje 

ulubione przedmioty. Nie wyj na muzyce zbyt często, bo stracisz swój ukochany głos. Oszczędzaj 

ręce, bo nie będziesz mógł malować obrazków na szkolną gazetkę. Uważaj też, żeby nauczyciel nie 

przyłapał Cię podczas malowaniu kucyków na historii. Rozwijaj swój talent! Ale nie maluj 

kucyków na historii. Ani też nie śpiewaj na niej, bo historyk da Ci Gala Anonima do poczytania. 

 

Świat: 
Dążysz do tego, by zostać prezydentem. Dobrze idzie Ci wiedza o społeczeństwie. Masz szerokie 

pojęcie o świecie. Pochłaniasz w ogromnych ilościach książki o podróżach albo sam podróżujesz. 

Wzdłuż i wszerz świata. Dookoła. Uważaj na tygrysy! Ćwicz mówienie w obcym języku. Jeśli 

nadal wolisz koreański od angielskiego, to proszę bardzo. Wszystkiego można się nauczyć… 

Oprócz łaciny… Świat stoi przed Tobą otworem. Wyjdź na zewnątrz i zobacz… 
 
101 -150 punktów 

 

Ciało: 
Jeśli nie znasz znaczenia słowa undulipodialny, nie masz się czym martwić. My też go nie znamy. 

W każdym razie jesteś bardzo dobry z biologii, znasz się na tańcach towarzyskich, posiadasz 

rozległą wiedzę na temat sportu, bo wiesz, że szczypiorniści wcale nie zbierają szczypiorku. 

Prawdopodobnie jesteś aktywny fizycznie, nie potrafisz wysiedzieć w miejscu. Chyba, że 

preferujesz oglądanie, jak inni się męczą. Ale jeśli znasz znaczenie słowa powyżej, to albo jesteś 

kosmitą przybyłym, by zawładnąć naszą planetą albo biologiem lub maturzystą zdającym 

rozszerzenie z biologii. Wyrazy uznania! PS Jeśli jesteś kosmitą, chcemy Cię poznać.  

 

Umysł: 
Jesteś prawdziwym mózgowcem. Działania wykonujesz szybciej niż kalkulator, spoglądając na stół 

widzisz cząsteczki, a współczynniki stechiometryczne ( cokolwiek to jest) dobierasz odruchowo, 

bez zastanowienia. Znasz dużo dat z historii Polski i wiesz, że Józef Piłsudzki nie walczył pod 

Grunwaldem i że żona Władysława Jagiełły nie nazywała się Bona ( a tak dla przypomnienia: miała 

na imię Jadwiga i była jedyną kobietą zasiadającą na tronie polskim). Wież o tym dobsze rze umierz 

otograwie najlepsiej z całej klasy, wież jak napizaci „rzaba”. O ile to jeszcze możliwe, staraj się 

poprawić polski, historię, matematykę i fizykę oraz chemię. Nie dużo brakuje Ci do osiągnięcia 

perfekcji. Gratulacje! 

 

 

 



Dusza: 
Jesteś prawdziwą duszą artystyczną. Nawet bałagan w Twoim pokoju nadaje się na dzieło 

plastyczne. Wszędzie znajdujesz nuty, nawet tam gdzie ich nie ma, a jak widzisz pianino albo gitarę, 

to oczy Ci się świecą. Śpiewanie zajmuje Ci większość dnia – około 90 %, z czego 10% 

przeznaczasz na klasykę i wtedy nucisz utwory Chopina, 30 % na rock, soul i pop, 50 % na wycie 

melodii napotkanych podczas życia, a pozostałe 10 % pozostawiasz na metal, bo po całym dniu 

śpiewania potrafisz wykonać jedynie to ( Jeśli masz dobre notowania również z umysłu, to policz 

sobie, czy dobrze policzyłyśmy procenty). Piękna z Ciebie dusza! 

 

Świat: 
Brawo! W końcu wychodzisz z domu i nie boisz się ludzi! Możesz rozmawiać z nimi w Twoim 

ojczystym języku, ale też po angielsku, niemiecku, francusku, włosku, koreańsku, po łacinie. Istny 

poliglota z Ciebie. Jesteś gotowy na podróż dookoła świata. Ruszaj natychmiast. Świetnie znasz 

otaczający się świat. Interesujesz się polityką, architekturą. Trzymaj tak dalej, a nim się 

spostrzeżemy zostaniesz prezydentem albo premierem. Znajomość świata pomaga. Gratulacje! 

 

 

 

 

Gratulacje dla tych, którzy przeczytali i zrozumieli całą instrukcję. 

Przepraszamy za błędy, które mogą się znaleźć, ale niestety nie jesteśmy 

jeszcze mistrzami polonistyki. Mamy nadzieję, że spodobała Wam się gra.  

 

 

Dziękujemy. 
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