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O GRZE
TERYTORIUM to prosta mini gra dla dwóch osób. Na specjalnej planszy składającej 
się z 36 pól gracze zbierają kreski. Zdobyte kreski rysują na szablonie i zdobywają 
terytorium. Szablon składa sie z wielu kratek. Terytorium to obszar składający 
się z minimum jednej kratki. Każde zdobyte terytorium to punkty w grze. Trzeba 
zdobyć ich jak najwięcej. Wszystkie pola na planszy posiadają elementy z różnymi 
funkcjami.  

PRZYGOTOWANIE DO GRY
Do gry potrzebne są:

• plansza + szablon (lub tradycyjna kartka papieru w kratkę).
• 2 tradycyjne kostki z numeracją od 1 do 6,
• 2 kolorowe cienkopisy: czerwony i niebieski,
• dodatkowy zestaw kart online - rozszerzenie gry (opcjonalnie)

Przed rozpoczęściem należy wydrukować planszę do gry oraz jeden z dostępnych 
szablonów. Gdy nie ma się dostępu do szablonów, można użyć tradycyjnej kartki 
kratkowanej. Gracze mogą tworzyć własne szablony do gry. Planszę do gry 
umieszcza się tak, aby każdy z graczy miał do niej swobodny dostęp. Szablon do 
gry powinien być umieszczony blisko planszy.

ROZGRYWKA
Jeden z graczy rzuca 2 kośćmi. Wynik pokazuje mu, który element (czyli kreski) 
zdobył na planszy. Zdobyte kreski (tak jak występują na planszy, nie można 
ich obracać) gracz rysuje na szablonie w wybranym miejscu. Należy pamiętać, 
że kreski zawsze muszą być połączone z innymi kreskami. Wyjątkiem jest tutaj 
blokada, która zawsze będzie występowała jako pojedyńczy, osobny element.

Gracze naprzemiennie wykonują rzuty 2 kośćmi i wykonują ruchy. Punkty można 
zliczać za każdym zamknięciem zdobytego terytorium lub po zakończeniu gry. 
Decyzja zależy od graczy. Zamknięcie terytorium odbywa się w momencie, kiedy 
jeden z graczy rysuje kreskę lub kreski na krawędzi zamykające jakiś obszar.

Zdobyte kreski na planszy łączy się ze sobą na krawędziach kratek. Każda kratka 
posiada 4 krawędzie. 1 KRESKA = 1 KRAWĘDŹ. Zdobyte terytorium oznacza się 
znakiem "X" umieszczonym w każdej kratce. Wygrywa gracz, któremu uda się 
zdobyć jak największe terytorium. Każda kratka to 1 punkt.

DODATKI
W grze można wykorzystać opcjonalnie dodatowy zestaw dedykowanych 
kart znajdujący się online. Jest to ciekawe rozszerzenie do gry. Na kartach 
znajdują się różne elementy i zadania do wykonania. Są też bonusy!

POLA NA PLANSZY
I ICH FUNKCJE

PrZykŁad KROK PO KROKU rySOwanIa kreSek I ZdOBywanIa terytOrIUM

BlOkada

ZaMknIĘty OBSZar I
ZdOByte terytOrIUM

ZaMknIĘte terytOrIUM Z 6 kratek 
tO ZdOByte 6 PUnktÓw

KRESKI
Pole na którym gracz 
zdobywa wskazany 
element kreski.

ŻÓŁTE TŁO
Gracz może 
wykorzystać zdobyty 
element czterokrotnie.

CZEROWNE TŁO
Gracz zdobywa 
wskazany element
kreski i otrzymuje 
dodatkowy
rzut kośćmi.

KARTA
Stając na polu karty 
gracz losuje kartę z 
dodatkowego zestawu 
kart online i wykonuje 
polecenia z karty.

BLOKADA
Zdobyta kropka 
rysowana jest na 
przecięciu się dowolnej 
krawędzi kratek. Blokuje 
możliwość dorysowania 
do niej kresek z 4 stron.

PLUSIK 
Gracz wybiera jeden 
dodatkowy element 
kreski z trzech 
sąsiadujących pól.

StOJĄc na POlU OZnacZOnyM 
na ŻÓŁtO, PrZy ktÓryM 
ZnaJdUJe SIĘ ZIelOny krZyŻyk, 
gracZ dOdatkOwO ZdOBywa 
Jeden Z 3-ech dOStĘPnych 
eleMentÓw ZnaJdUJĄcych 
SIĘ PrZy krZyŻykU.

1

2

3



nauczanie poprzez granie  |  kreatywne gry dla aktywnych

01

SZaBlOn dO gry

TERYTORIUM



nauczanie poprzez granie  |  kreatywne gry dla aktywnych

02

SZaBlOn dO gry

TERYTORIUM



nauczanie poprzez granie  |  kreatywne gry dla aktywnych

03

SZaBlOn dO gry

TERYTORIUM



nauczanie poprzez granie  |  kreatywne gry dla aktywnych

04

SZaBlOn dO gry

TERYTORIUM


