
Zasady gry KWARANTANNA 
 

Zapraszam do zabawy, 

w tej grze może uczestniczyć od dwóch do czterech osób. Stworzyłam tę grę inspirując się znaną planszówką,  

w którą uwielbiam grać z całą rodziną. Teraz gdy wszyscy musimy siedzieć w domu i zmagać się ze skutkami koronawirusa 

stwierdziłam, że fajnie by było gdyby gra wymyślona przeze mnie pokazywała aktualną sytuację w domach 

w Polsce i na świecie. Gra umożliwia walkę o zakup prywatnego pokoju z telewizorem. Kupno parawanu dzielącego pokój,  

w którym mieszkasz razem z bratem lub siostrą. Dodatkowo gra daje możliwość jazdy hulajnogą po korytarzy, co może być 

nieocenioną zabawą w dobie izolacji i zamknięcia. Mam nadzieje, że gra sprawi Wam tyle samo radości co mi i mojej rodzinie. 

1. Każdy gracz wybiera swój pionek i stawia na polu START. 
 

2. Jedna osoba wyznaczona jako Bankier rozkłada karty własności pól, pieniądze i miesza karty bonus . 

3. Bankier rozdaje na początek każdemu graczowi:  

• 6 banknotów – 1 zł, 

• 4 banknoty – 2 zł, 

• 30 banknotów – 3 zł, 

• 1 banknot – 5 zł, 

• oraz wydaje z banku 2 zł, każdemu graczowi przechodzącemu przez pole START 

 

Bankierem może być któryś z graczy, ale swoje pieniądze oraz banku musi trzymać oddzielnie.  

 
4. Rozpoczęcie gry: Każdy gracz rzuca kostką. Grę rozpoczyna ta osoba, która wyrzuci najwięcej oczek. Ruch po 

planszy odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

 
5. Gracze przesuwają pionki zgodnie z ilością wyrzuconych oczek, jeżeli staną na wolnym polu to mogą je kupić od 

banku za kwotę przypisaną do pola. Po zakupie otrzymują kartę własności i pobierają opłaty od innych graczy za 

postój na zakupionym przez siebie polu.  

 
6. Na planszy są również pola specjalne: 

 
WIRUS – gdy gracz zatrzyma się na tym polu „Wirus:, natychmiast idzie do IZOLATKI, nie przechodzi przez 
START, nie pobiera PREMII. Gracz spędza w IZOLATCE dwie kolejki. 

Może wyjść wcześniej jeżeli posiada kartę BONUS-ową : „JESTEŚ ZDROWY MOŻESZ WYJŚĆ  

Z IZOLATKI” 

 
IZOLATKA – jeżeli gracz wejdzie na pole „Izolatka” w trakcie gry, nie musi się martwić. Jest tylko 

odwiedzającym, w następnej kolejce porusza się dalej o ilość wyrzuconych oczek na kostce. 

 
SPACER PO LESIE – chwila relaksu bez opłat i stresu.  

 
BONUS – jeżeli gracz stanie na polu „Bonus” pobiera kartę bonusową, a następnie wykonuje polecenie lub 

zatrzymuje kartę do „ulepszenia” swoich własności: 

 

❖ ŻEL ANTYBAKTERYJNY – do PRZEDPOKOJU żeby zdezynfekować rączki po powrocie do 

domu, 

❖ HULAJNOGA – do KORYTARZA, żeby pojeździć trochę,  

❖ SIŁOWNIA – do PIWNICY, żeby utrzymać dobrą formę, 

❖ MYDŁO ANTYBAKTERYJNE – do ŁAZIENKI, żeby porządnie umyć rączki, 

❖ PAPIER TOALETOWY – do TOALETY, towar deficytowy podnoszący prestiż, 

❖ ZESTAW GIER PLANSZOWYCH – do SALONU, żeby milej spędzać czas z rodziną, 

❖ PARAWAN- do POKOJU Z RODZEŃSTWEM, odrobinka spokoju i prywatności, 

❖ DROŻDŻE – do KUCHNI są niezbędne i pożądane przez wszystkich,  

❖ TELEWIZOR – do PRYWATNEGO POKOJU, luksus sam w sobie. 

7. Gra kończy się, gdy na planszy pozostanie jeden gracz. 

 

UWAGA! GRA TESTOWANA NA DZIECIACH. SKUTKI UBOCZNE GRANIA – NIEPOCHAMOWANA RADOŚĆ. 

 

Lena Matuszewska 10 lat 


