
W LOGO można grać drużynowo lub indywidualnie. Zasady 
drużynowe (2 drużyny, w każdej dowolna liczba osób) sprawdzają 
się doskonale, gdy gracze są w różnym wieku. Ich wspólna wiedza 
jest wtedy najlepiej wykorzystywana. Jeśli chcecie większej rywalizacji  
w rozgrywce, wybierzcie wariant indywidualny (2 do 6 graczy).

ZAWARTOŚĆ
• plansza LOGO 
• 330 kart pytań 
• 6 pionków
• pudełko na karty

PRZYGOTOWANIE
Rozłóżcie planszę na stole. Każda drużyna / każdy gracz wybiera 
jeden pionek i umieszcza go na planszy na polu Start. 
Potasujcie karty i połóżcie je na planszy w odpowiednim miejscu 
rewersem (strona z obrazkiem, nazwą kategorii lub z napisem 
„Rozmaitości”) do góry.

PYTANIA
Na każdej karcie znajdują się cztery pytania. Pierwsze pytanie jest 
oznaczone kolorem FIOLETOWYM, drugie ZIELONYM, trzecie 
ŻÓŁTYM, a czwarte CZERWONYM.

Są trzy rodzaje kart z pytaniami:
• karty obrazkowe – z pytaniami nawiązującymi do obrazka na rewersie
• karty rozmaitości – z pytaniami z wiedzy ogólnej o markach
• karty kategorii – z pytaniami ze wspólnej kategorii.

PLANSZA
Plansza przedstawia trasę od pola START do środkowej STREFY 
ZWYCIĘSTWA.  Trasa składa się z pól w takich samych kolorach jak 
kolory pytań. Pierwsze cztery pola na planszy odpowiadają kolejności 
pytań na karcie: FIOLETOWE, ZIELONE, ŻÓŁTE, CZERWONE.

Kolory dalszych pól na planszy są w różnej kolejności. Może 
zatem wystąpić sytuacja, w której gracz/drużyna odpowie tylko na 
jedno pytanie, ale to wystarczy, by przeskoczyć przeciwnika, który 
prawidłowo odpowiedział na dwa lub trzy pytania!

ZASADY GRY DRUŻYNOWEJ
Rozgrywkę rozpoczyna drużyna, w której jest najmłodszy zawodnik. 
Drużyna ta staje się aktywną w danej rundzie i ma za zadanie 
odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań spośród czterech 
znajdujących się na karcie. Najstarszy zawodnik drużyny przeciwnej 
zostaje na czas trwania rundy Pytającym, który odczytuje aktywnej 
drużynie pytania z karty. W każdej rundzie Pytającym może być 
inny gracz drużyny nieaktywnej. Pytający dobiera jedną kartę ze 
stosu na planszy. Czyni to w taki sposób, aby gracze ŻADNEJ  
Z DRUŻYN nie widzieli pytań i odpowiedzi na karcie. Następnie 
zadaje pierwsze pytanie (FIOLETOWE) aktywnej drużynie. Jeżeli jest 
to karta obrazkowa lub karta kategorii, Pytający pokazuje graczom 
rewers karty (obrazek lub nazwę kategorii). 

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ
Jeżeli aktywna drużyna odpowie prawidłowo, natychmiast przesuwa 
swój pionek na najbliższe FIOLETOWE pole na planszy. Pytający 
zadaje kolejne pytania z karty. Za każdym razem, gdy drużyna 
odpowie prawidłowo, przesuwa pionek na następne pole w takim 
kolorze jak pytanie. 
Gdy drużyna odpowie prawidłowo na czwarte (CZERWONE) 
pytanie i przesunie pionek na CZERWONE pole, jej runda się kończy. 
Kartę z pytaniami należy odłożyć na stos kart odrzuconych. 

NIEPRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ
Jeśli aktywna drużyna odpowie nieprawidłowo na pytanie, Pytający 
zadaje TO SAMO pytanie pozostałym graczom z drużyny nieaktywnej 
(do której należy Pytający). Jeśli ta drużyna odpowie prawidłowo, 
przestawia swój pionek na pole w takim samym kolorze jak kolor 
pytania (ma bonusowy ruch!). 

instrukcja



Jeśli nikt nie odpowie prawidłowo, Pytający czyta wszystkim 
odpowiedź. Niezależnie od rezultatu Pytający kolejne pytanie zadaje 
ponownie drużynie aktywnej i gra toczy się w ten sposób dalej, aż 
zostaną zadane wszystkie cztery pytania z karty. Następuje koniec 
rundy, drużyny zamieniają się rolami (aktywna staje się nieaktywną, 
wybrany zostaje nowy Pytający itd.)

STREFA ZWYCIĘSTWA
Gdy drużyna prawidłowo odpowie na pytanie w pobliżu Strefy 
Zwycięstwa, a na drodze nie ma już pól w odpowiednim kolorze, 
drużyna przesuwa pionek do tejże strefy, gdzie pozostaje on do końca 
gry. Jeśli po dotarciu do Strefy Zwycięstwa na karcie pozostały jeszcze 
jakieś niezadane pytania, drużyna kontynuuje rundę.

WYGRANA
Aby WYGRAĆ, drużyna, która pierwsza dotrze do Strefy Zwycięstwa, 
musi prawidłowo odpowiedzieć na kolejne dwa pytania z rzędu 
lub na pytanie CZERWONE (np. jeżeli drużyna wejdzie do Strefy 
Zwycięstwa po odpowiedzi na ZIELONE pytanie, aby WYGRAĆ, 
musi prawidłowo odpowiedzieć na pozostałe pytania: ŻÓŁTE 
i CZERWONE. Natomiast gdy trafi do Strefy po odpowiedzi na  
ŻÓŁTE pytanie, aby WYGRAĆ, musi odpowiedzieć tylko na 
CZERWONE pytanie).

Jeżeli OBIE drużyny są w Strefie Zwycięstwa i aktywna drużyna 
odpowie nieprawidłowo, Pytający zadaje to samo pytanie pozostałym 
graczom drużyny nieaktywnej. Jeśli odpowiedzą prawidłowo, TO 
ONI (nie aktywna drużyna!) odpowiadają na kolejne pytanie. Jeśli 
ponownie odpowiedzą prawidłowo, WYGRYWAJĄ!

ZASADY GRY INDYWIDUALNEJ
W pierwszej rundzie Pytającym zostaje najstarszy gracz. Pytający 
dobiera jedną kartę ze stosu na planszy. Czyni to w taki sposób, 
aby ŻADEN Z GRACZY nie widział pytań i odpowiedzi na karcie.  
Następnie zadaje pierwsze pytanie (FIOLETOWE) graczowi po 
swojej lewej. Jeżeli jest to karta obrazkowa lub karta kategorii, Pytający 
pokazuje graczowi rewers karty (obrazek lub nazwę kategorii).

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ
Jeżeli gracz odpowie prawidłowo, natychmiast przesuwa swój pionek 
na najbliższe FIOLETOWE pole. Pytający zadaje kolejne pytania 

z karty. Za każdym razem, gdy gracz odpowie prawidłowo, przesuwa 
pionek na następne pole w takim kolorze jak pytanie. Gdy gracz 
odpowie prawidłowo na czwarte (CZERWONE) pytanie i przesunie 
pionek na CZERWONE pole, kończy się cała runda. Kartę z pytaniami 
należy odłożyć na pole kart odrzuconych. Następnie rolę Pytającego 
przejmuje gracz po lewej stronie dotychczasowego Pytającego.

NIEPRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ
Jeśli gracz odpowie nieprawidłowo na pytanie, kończy się jego kolejka 
(nie cała runda!). Pytający zadaje TO SAMO pytanie następnemu  
w kolejności graczowi po lewej stronie. Jeśli ten odpowie prawidłowo, 
przestawia swój pionek na pole w takim samym kolorze jak kolor pytania 
(np. jeśli było to ZIELONE pytanie, pionek należy przestawić na najbliższe 
ZIELONE pole). Pytający kontynuuje zadawanie mu pytań z karty do 
momentu, aż odpowie prawidłowo na wszystkie pytania lub poda błędną 
odpowiedź. W tym drugim przypadku Pytający zadaje to samo pytanie 
następnemu graczowi po lewej. Jeśli nikt z graczy nie zna odpowiedzi 
na pytanie, Pytający czyta ją wszystkim. Jeśli na karcie zostało jeszcze 
jakieś pytanie, Pytający czyta je kolejnemu nowemu graczowi (w ten 
sposób kolejka może wrócić do pierwszego gracza!). Jeśli nie, karta 
jest odkładana na pole kart odrzuconych. Runda kończy się. Nowym 
Pytającym zostaje gracz z lewej strony dotychczasowego Pytającego.

STREFA ZWYCIĘSTWA
Jeśli gracz odpowie prawidłowo na pytanie w pobliżu Strefy 
Zwycięstwa, a na drodze nie ma już pól w odpowiednim kolorze, 
gracz przesuwa pionek do tejże strefy, gdzie pozostaje on do końca 
gry. Jeśli po dotarciu do Strefy Zwycięstwa na karcie pozostały jeszcze 
jakieś pytania, runda jest kontynuowana na zwykłych zasadach. Jeśli 
nie, runda kończy się.

WYGRANA
Aby WYGRAĆ, gracz, którego pionek stoi w Strefie Zwycięstwa, musi 
prawidłowo odpowiedzieć na dwa pytania z rzędu lub na pytanie 
CZERWONE (np. jeżeli gracz wejdzie do Strefy Zwycięstwa po 
odpowiedzi na ZIELONE pytanie, aby WYGRAĆ, musi prawidłowo 
odpowiedzieć na pozostałe pytania: ŻÓŁTE i CZERWONE. Natomiast 
gdy trafi do Strefy po odpowiedzi na ŻÓŁTE pytanie, aby WYGRAĆ, 
musi odpowiedzieć tylko na CZERWONE pytanie). Jeżeli gracz 
w Strefie Zwycięstwa odpowie nieprawidłowo, Pytający zadaje pytanie 
kolejnemu graczowi po lewej, a gra toczy się dalej według zwykłych 
zasad (niezależnie od tego, czy gracze są w Strefie Zwycięstwa).
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