
SEKWENCJE 
 
Ekscytujaca gra strategiczna 
 
2 – 12 graczy 
Od 7 lat 
 
Aby wygrac gre w "Sequence" je musisz jako pierwszy ulozyc dwa rzedy po piec pionków jednego koloru. 
Wykladasz karte z reki i umieszczasz pionek na odpowiednim polu na planszy. Uwazaj na walety, jedne z 
nich sa atutowe, a inne zlosliwe! Ekscytacja gra i jej tempo wzrastaja z kazda runda. Uzywajac strategii 
masz ulozyc swoje pionki na wlasciwe miejsca we wlasciwym czasie – i wygrales! 
 
Zawartosc: Plansza do gry, 104 karty do gry w "Sequence", 48 pionków niebieskich, 48 pionków zielonych, 
48 pionków czerwonych. Instrukcja gry. 
 
Gra nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku ponizej 3 lat. Zawiera male przedmioty. Kolory i zawartosc 
moga róznic sie od przedstawionych na opakowaniu. 
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EKSCYTUJACA GRA STRATEGICZNA 
INSTRUKCJA 
 
Zawartosc 
Plansza do gry, 104 karty do gry w "Sequence", 48 pionków niebieskich, 48 pionków zielonych, 48 pionków 
czerwonych. 
Liczba grajacych od 2 do 12, ale musi dzielic sie przez 2 lub 3 (tj. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 lub 12). 
Do 3 osób gra sie pojedynczo. Powyzej 3 – laczy sie w druzyny. Nie moze byc wiecej druzyn niz 3.  
 
GRA W PRZYPADKU 2 GRACZY LUB 2 DRUZYN 
 
Cel gry 
Celem gry jest ulozenie DWÓCH SEKWENCJI (tj. dwóch rzedów po 5 pionków) zanim zrobia to 
przeciwnicy. 
Sekwencja jest to szereg pieciu stojacych obok siebie pionków tego samego koloru ulozony na planszy w 
linii prostej: w kierunku do góry lub do dolu, w poprzek lub po przekatnej. 
 
Przygotowanie do gry 
Nalezy wybrac dwa komplety pionków (dwa kolory). Pionki trzeciego koloru odlozyc na bok. 
Grajacych dzieli sie na dwie równe druzyny. Gracze jednej druzyny siadaja na zmiane z graczami drugiej 
druzyny wokól planszy. 
Gracze ciagna po jednej karcie i ten kto ma najslabsza zostaje rozdajacym. Asy sa najmocniejsze. 
Rozdajacy tasuje karty, nastepnie rozdaje jednakowa liczbe kart dla kazdego z graczy (zgodnie z tabela 
ponizej) a pozostale karty kladzie na stosie, grzbietem do góry, jako tzw. bank. Gracze biora swoje karty do 
reki w taki sposób by inni grajacy ich nie widzieli. Plansza powinna byc ulozona na plaskiej powierzchni tak, 
by wokól bylo dosc miejsca na bank, pionki i wykladane karty kazdego z graczy. 
 
Ilosc kart na gracza 
2 graczy – po 7 kart     8 graczy – po 4 karty 
4 graczy – po 6 kart   10 graczy – po 3 karty 
6 graczy – po 5 kart   12 graczy – po 3 karty 
 
Przebieg gry 
Rozpoczyna gracz siedzacy na lewo od rozdajacego, a dalej gra toczy sie zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 
 
Twoja kolej 



Wybierasz karte z reki i kladziesz ja odkryta przed soba. Jest to pierwsza karta z wykladanych przez ciebie. 
Karta ta musi byc dla wszystkich widoczna. Nastepnie ustawiasz jeden ze swoich pionków na polu planszy 
odpowiadajacemu danej karcie. Na koniec dobierasz nowa karte z banku. 
Uwaga! Pilnuj by po wylozeniu karty i ustawieniu pionka na planszy nie zapomniec dobrac nowej karty z 
banku. Jezeli tego nie zrobisz zanim nastepny gracz wykona zagranie ORAZ dobierze nowa karte, tracisz 
prawo dobrania karty i musisz kontynuowac gre z mniejsza liczba kart niz inni grajacy – jest to niekorzystne. 
 
Plansza. Wszystkie karty, z wyjatkiem waletów (patrz nizej), maja po dwa odpowiadajace im pola na 
planszy. Gracz moze wykorzystac którekolwiek z dwóch odpowiadajacych danej karcie pól, jezeli tylko nie 
sa zajete przez jakis pionek. 
 
Pola premiowe.  Pola w naroznikach sa szczególne w odniesieniu do pionków. Kazda z druzyn moze 
wykorzystac to pole tak, jakby stal na nim pionek jej wlasnego koloru. Tak wiec wykorzystujac pole narozne, 
do skompletowania sekwencji potrzebne beda tylko cztery pionki. Dany naroznik moze byc wykorzystany w 
sekwencjach tworzonych przez kilku róznych graczy jednoczesnie. 
 
Walety. W talii jest 8 waletów, czesc z nich ma po dwoje oczu, a czesc po jednym oku. Walety dwuoczne sa 
atutowe, czyli moga zastapic kazda inna karte! Zagrywajac takim waletem kladziesz go na swój stosik 
wykladanych kart, a pionek umieszczasz na dowolnym niezajetym polu na planszy. 
Walety jednooczne sa zlosliwe! Zagrywajac waletem jednoocznym kladziesz go na swój stosik kart i 
zabierasz z planszy jeden z pionków przeciwnika. Nie mozesz zabrac pionka nalezacego do pelnej 
sekwencji. Z chwila ulozenia sekwencji przez gracza lub druzyne, nie moze byc ona naruszana. 
Kiedy nadejdzie twoja kolej mozesz zagrac któryms z waletów jezeli zdecydujesz, ze bedzie to korzystne 
strategicznie. 
Karty martwe. Karta w rece która nie ma odpowiadajacego jej wolnego pola na planszy nazywa sie martwa 
i moze byc wymieniona na nowa karte. Kiedy przyjdzie twoja kolej kladziesz martwa karte na swój stosik 
wykladanych kart, zglaszasz, ze wymieniasz karte i dobierasz nowa karte z banku. Dalej postepujesz tak jak 
przy normalnej zagrywce. 
 
Zwyciestwo w grze 
Gre wygrywa ten z graczy lub ta z druzyn która jako pierwsza ulozy DWIE SEKWENCJE (czyli dwa rzedy 5 
pionków)! Uwaga: mozna wykorzystywac dowolny pionek ze swojej pierwszej sekwencji jako skladnik 
drugiej.  
 
Alternatywny sposób gry. Mozna sie umówic, ze zabronione jest porozumiewanie sie podczas gry. Jezeli 
gracz ostrzeze kolege z druzyny by nie robil czegos co ten wlasnie zamierza, a co jest niekorzystne, 
wówczas kazdy z czlonków tej druzyny musi oddac jedna, dowolnie wybrana karte z reki i odlozyc ja do 
stosiku swoich kart wylozonych. 
Sposób gry zaawansowany. W tym wariancie gry mozna zabierac pionki przeciwnika takze bedace 
skladnikiem kompletnej sekwencji. 
 
GRA W PRZYPADKU 3 GRACZY LUB 3 DRUZYN 
 
Gra przebiega w podobny sposób jak w przypadku 2 graczy lub 2 druzyn, z wyjatkiem nastepujacych róznic: 
 
Cel gry 
Celem gry jest ulozenie JEDNEJ SEKWENCJI (tj. rzedu 5 pionków) zanim zrobia to przeciwnicy. 
Gracze rozdzielaja sie równo na trzy druzyny. Poszczególni gracze siadaja wokól stolu w ten sposób, ze co 
trzeci nalezy do tej samej druzyny. Wykorzystuje sie wszystkie trzy zestawy pionków. 
 
Ilosc kart na gracza 
3 graczy – po 6 kart     9 graczy – po 4 karty 
6 graczy – po 5 kart   12 graczy – po 3 karty 
 
Zwyciestwo w grze 
Gre wygrywa ten z graczy lub ta z druzyn która jako pierwsza ulozy JEDNA SEKWENCJE (czyli jeden rzad 
5 pionków)! 
 


