
Serdecznie zapraszam do rozwiązania testu wiedzy o
nowoczesnych grach planszowych oraz środowisku
gier. Przygotowałem 21 pytań. Do każdego z nich
podporządkowane są 4 potencjalne odpowiedzi (z
których tylko jedna jest prawdziwa). Poprawne
odpowiedzi do wszystkich pytań, a także
podsumowanie Twojego wyniku znajdziesz na końcu.
 
Odpowiedzi najlepiej zaznaczać sobie w notatniku
telefonu lub na kartce by finalnie łatwo zweryfikować
swój rezultat. Nie muszę chyba przypominać, że od
momentu gdy zaczniesz rozwiązywać test zabronione
jest korzystanie z jakichkolwiek podpowiedzi (a
zwłaszcza z przeglądarki internetowej). 
 
Jest jeszcze druga zasada. Nie wolno wracać do
poprzednich pytań. Zaznaczasz odpowiedź i idziesz
dalej, proste? Następne pytania mogą korzystać z
poprzednich, dlatego nie wracamy do wcześniejszych.
To jak gotowi do startu? Powodzenia!
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Prestiżowy amerykański serwis internetowy
posiadający ogromną bazę gier bez prądu, ranking,
bazę plików, możliwość stworzenia swojej
biblioteczki gier, fora dyskusyjne, a także wielką
społeczność fanów nazywa się:

1.

 
a) Mr Meeple
b) Rahdo Runs Through
c) Kickstarter
d) Board Game Geek
 
2. Trzyliterowy skrót nazwy tzw. "Oscara w świecie
gier planszowych", czyli niemieckiej nagrody dla
najlepszej gry roku to:
 
a) GOY
b) GOA
c) STY
d) SDJ
 

3. Drewniane pionki o charakterystycznym kształcie
(przypominającym ludzika), czyli tak zwane "Meeple"
zostały spopularyzowane dzięki grze:
 
a) Osadnicy z Catanu
b) Wyspa Skye
c) Carcassonne
d) Kwiatki
 



4. W roku 1995 prestiżową nagrodę Spiel Des Jahres
zdobyła gra niemieckiego projektanta, którą wielu
postrzega jako sprawcę wybuchu mody na gry
planszowe. Tytuł tej gry, to:
 
a) Osadnicy z Catanu
b) K2
c) This War of Mine
d) Santa Maria
 

5. Najbardziej znany, nieistniejący już, polski magazyn
poświęcony grom planszowym, którego w druku
opublikowano 28 numerów nosił nazwę:
 
a) Gry Planszowe
b) Karcianki i Planszówki
c) Świat Gier Planszowych
d) Planszówkowicz
 

6. Największy w Polsce Festiwal Fantastyki, który
rokrocznie odwiedzają dziesiątki tysięcy fanów,
posiadający bogaty blok gier bez prądu nosi nazwę:
 
a) Pyrkon
b) Grawitacja
c) Gramy!
d) BallCon
 



7. Najważniejsze i największe pod względem liczby
wystawców oraz liczby uczestników, europejskie targi
poświęcone grom bez prądu odbywają się w:
 
a) Warszawie
b) Wiedniu
c) Essen
d) Norymberdze
 

8. Ostatnia (Stan na marzec 2020) nominowana do
Kennerspiel des Jahres (Zaawansowana gra roku w
Niemczech) gra polskiego projektanta, to:
 
a) Robinson Crusoe
b) Staropolski Wokabularz
c) K2
d) Detektyw: Kryminalna Gra Planszowa
 

9. Która z wymienionych gier nie opiera się na
pstrykaniu:
 
a) Pitchcar
b) Carrom
c) Wielka Pętla
d) Crokinole
 



10. Pierwsze miejsce w rankingu serwisu
Boardgamegeek zajmuje (stan na marzec 2020):
 
a) Puerto Ricos
b) Gloomhaven
c) Pandemic Legacy
d) Brass
 

11. Która z wymienionych gier nie doczekała się
przynajmniej dwóch edycji:
 
a) Horror w Arkham
b) Gra o Tron
c) Marco Polo
d) Szarlatani z Pasikurowic
 

12. Portugalski autor gier Vital Lacerda znany jest z
tworzenia bardzo skomplikowanych i wymagających
gier, która z wymienionych nie jest jego autorstwa:
 
a) Lisboa
b) Vinhos
c) On Mars
d) Terraformacja Marsa
 



13. Gry przeznaczone dla jednego gracza w formie
książki, gdzie opowiadana jest historia, na którą gracz
ma wpływ, podejmuje wybór z kilku alternatyw, co do
jego dalszych losów to:
 
a) gry komiksowe
b) gry wyboru
c) gry legacy
d) gry paragrafowe
 

14. Suma wartości przeciwległych ścianek na
standardowej kości sześciennej wynosi:
 
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
 

15. Za wprowadzenie i niesamowitą popularyzację
mechaniki "deckbuilding" (budowanie talii) odpowiada
gra:
 
a) Dominion
b) 7 Cudów Świata
c) Osadnicy z Catanu
d) Dolina Kupców
 



16. Niemiecki projektant, doktor matematyki, twórca
wielu wspaniałych gier rodzinnych, jak: Wyprawa do El
Dorado, Pędzące Żółwie czy Polowanie na Robale, to:
 
a) Stefan Feld
b) Uwe Rosenberg
c) Klemens Franz
d) Reiner Knizia
 

17. Która z wymienionych gier nie jest grą czasu
rzeczywistego:
 
a) Dobble
b) Speed Cups
c) Klask
d) Tajniacy
 

18. Która z wymienionych gier nie jest grą typu "Escape
Room"
 
a) Unlock!
b) Gizmos
c) Escape Tales
d) Exit
 



19. Duże polskie wydawnictwo gier z siedzibą w
Gdańsku, odpowiedzialne za wydanie między innymi
takich hitów, jak: Tajniacy, Nemesis czy Everdell, to:
 
a) Trefl
b) Granna
c) Rebel
d) Fox Games
 

20. Nazwa kanału popularnego polskiego youtubera,
ale i twórcy gier (m.in. 7 Dni Westerplatte czy Valhalla)
to:
 
a) Granie w Chmurach
b) Game Troll
c) Kaimada Znadplanszy
d) Gry Planszowe u Wookiego
 

21. Popularna internetowa akcja wymiany gier w
oparciu o specjalny algorytm nosi nazwę:
 
a) Wymieńmy się
b) Boardgamechange
c) MatHandel
d) Boardhandel
 



Liczba poprawnie odgadniętych zagadek:
 
0- 6 - Zdecydowanie masz braki w temacie gier, ale nic
straconego. Koniecznie śledź
www.facebook.com/planszowkiwksiaznicy !
7-11 - Nie jest najgorzej, każdy kiedyś zaczynał :)
12-17 - Świetny wynik, zdecydowanie ponad przeciętną
18-21 - Jesteś prawdziwym geekiem

SPRAWDŹ SWÓJ WYNIK

 d
Poprawne odpowiedzi:
1.

2. d
3. c
4. a
5. c
6. a
7. c
8. d
9. c
10. b

11. d
12. d
13. d
14. c
15. a
16. d
17. d
18. b
19. c
20. d
21. c


