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Zasady gry 
Przed rozpoczęciem rozgrywki trzeba wyciąć karty liter (s.4) oraz przygotować jeden pionek oraz 
po jednej zwykłej kostce dla każdego gracza. Obok planszy należy ułożyć karty z literami pustą 
stroną do góry. Czarne litery są tylko do wersji angielskiej. Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy.

Na początku gry należy ustawić pionek na polu z namiotem. Wszyscy gracze rzucają kostką
a  grę  rozpoczyna osoba,  która  wyrzuci  najmniej  oczek.  Przesuwa ona pionek o  tyle  pól,  ile 
wypadło oczek. Polem jest zarówno zielone koło jak i postać z cyrku. Jeśli kilkoro graczy miało 
ten sam najmniejszy wynik, to tylko jeden z nich przesuwa pionek. Jeżeli ruch zakończy się na 
polu z postacią, to gracz przesuwający pionka bierze jedną kartę i  zatrzymuje ją jeśli  nie ma 
takiej. Jeśli kilkoro graczy miało wspólnie najmniejszy wynik, to każda taka osoba bierze dla 
siebie jedną kartę. Potem znów wszyscy gracze rzucają kostką i postępują jak pierwszej kolejce. 
Takie kolejki powtarzają się, aż pionek dotrze do pola z ostatnim klaunem (postać z trąbką). 
Wtedy gracze sprawdzają czy ktoś z nich ma litery, z których da się ułożyć napis CYRK (kolor 
liter nie ma znaczenia). Jeśli tak, to każda taka osoba wygrywa a gra się kończy. Jeśli nikt nie ma 
odpowiednich liter, to pionek wraca na pole z namiotem a gracze od nowa będą go przesuwać 
w kierunku klauna z trąbką zgodnie z wcześniejszymi zasadami – tym razem biorąc jednak po 
dwie karty zamiast jednej. Jeśli wystąpi taka potrzeba, to przejście trzeba powtórzyć za każdym 
przejściem zwiększając liczbę pobieranych kart o jeden. Jeśli skończą się karty liter 
należy potasować karty odrzucone przez graczy i użyć ponownie w stos. 

Cyrk



Rules of game
The Polish word CYRK in English means CIRCUS.

Before starting the game, you need to cut out the letter cards (page 4) and prepare one pawn and 
one regular dice for each player. Next to the board, place the cards with the letters with the empty 
side up. The game is for 2-4 players.

At the beginning of the game, the pawn should be placed on the field with the tent. All players 
roll the dice and the game is started by the person who has scored the fewest. That player moves 
the pawn as many fields as dropped out. The field is both a green circle and a circus figure. If  
several players have the same lowest score, only one of them moves a pawn. If the move ends on 
a field with a character, the player moving the pawn takes one card and keeps it. If several players 
have the lowest total score, each such person takes one card. All players can only have two letters  
C and one each I, R, U, S. The rest is taken from the stack and discarded aside. Then all players 
roll  the dice again and proceed as in the first  round. Such turns are repeated until  the pawn 
reaches the field with the last clown (a character with a trumpet). Then the players check to see if  
anyone of them have letters from which it is possible to form the word CIRCUS (the color of the 
letters does not matter). If so, each such person wins and the game is over. If no one has the 
correct letters, the pawn returns to the field with the tent and the players will move it towards the 
clown with the trumpet  again with the previous rules -  this time, however,  taking two cards 
instead of one. If necessary, the transition must be repeated, but with each transition, increasing 
the number of cards drawn by one.
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Do przygotowania planszy wykorzystano grafiki udostępnione na licencji Public Domain 
CC0 przez użytkownika AnnaliseArt na pixabay.com.

Gra jest udostępniona na licencji:  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 
International (CC BY-NC-SA 4.0) przez Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe. 

Graphics made available under the Public Domain CC0 by the user AnnalizeArt 
at pixabay.com were used to prepare the board.

The game is released under the following license: Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
by Educational project Basiowe Gry Planszowe. 
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