
 
NOC BIBLIOTEK   

zestawienie gier planszowych  
  
 

13 duchów 
Gra familijna, karciana 

 

 

Wiek graczy: 8+  
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 20 minut 
Opis: przenieś się do starego, 
nawiedzonego domu, w którym 
straszy 13 duchów. Twoim zadaniem 
jest wskazanie miejsca, w którym 
ukryły się zmory należące do rywali. 

 

 
 

7 cudów świata 
Gra karciana, strategiczna 

 

 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 2-7 
Czas gry: 30 minut 
Opis: zostań przywódcą jednego z 
siedmiu wielkich miast świata 
antycznego. Zbieraj surowce ze swoich 
ziem, weź udział w odwiecznym 
wyścigu cywilizacyjnym, nawiąż 
kontakty handlowe i stwórz militarną 
potęgę. 



 

 

 

Carcassonne big box: wersja podstawowa + 11 dodatków 
Gra familijna, strategiczna 

 

 

Wiek graczy: 7+   
Liczba graczy: 2-6 
Czas gry: 35-90 minut 
Opis: gracze wyciągają losowe kafelki 
i kładą na stole, układając tak, aby 
stworzyć nowe zamki, rzeki i łąki. Gdy 
stworzysz nowy obiekt, możesz 
przejąć nad nim kontrolę. Im więcej 
żetonów znajduje się na stole, tym 
obiekty robią się większe, ogromne, 
nawet czasem się łączą. 

 

 
Catan 

Gra familijna, strategiczna 
 

 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 3-4 
Czas gry: 75 minut 
Opis: Jesteście pierwszymi 
osadnikami, którzy przybyli na 
wyspę Catan. Szybko wznosicie 
pierwsze osady i budujecie pierwsze 
drogi. Jednak po pewnym czasie na 
wyspie zaczyna brakować miejsca – 
wtedy rozpoczyna się walka o ziemię, 
surowce i władzę. 
Źródło: http://galakta.pl/gry/gry-planszowe/osadnicy-
z-catanu/ 



 

Cortex: wyzwania 
Gra edukacyjna, familijna, karciana, towarzyska 

 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2-6 
Czas gry: 15 minut 
Opis: będziecie rywalizować ze sobą, 
szybko zgadując odpowiedzi na 8 
rodzajów wyzwań, które rozwijają 
różne funkcje ludzkiego mózgu. Za 
prawidłowe odpowiedzi otrzymacie 
części układanki, a pierwsza osoba, 
która zdobędzie wszystkie 4 części i 
ukończy swój obrazek mózgu, zostanie 
zwycięzcą. 

 
 

Cortex: wyzwania: dzieci 
Gra edukacyjna, familijna, karciana, towarzyska 

 

 

Wiek graczy: 6+   
Liczba graczy: 2-6 
Czas gry: 15 minut 
Opis: dynamiczna i wesoła gra, która 
pozwoli wzmocnić pamięć, zręczność i 
zdolność kojarzenia faktów, 
jednocześnie pozostając świetną 
zabawą! 

 
Dixit 

Gra familijna, karciana, towarzyska 
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 3-6 
Czas gry: 30 minut 
Opis: każdy gracz w swojej turze staje 
się bajarzem. Wybiera spośród swoich 
6 obrazków jeden i wymyśla do niego 
skojarzenie. Zdanie może być 
pojedynczym słowem, dźwiękiem, 
cytatem - nie ma tu ograniczeń, można 
nawet coś zaśpiewać!  



Dobble 
Gra familijna, karciana, towarzyska 

 

 

Wiek graczy: 6+   
Liczba graczy: 2-8 
Czas gry: 15 minut 
Opis: karty pełne kolorowych ilustracji 
roślin, postaci i przedmiotów, a każda 
z nich jest unikalna i łączy się z innymi 
kartami jednym i tylko jednym 
symbolem. 

 
 

Dobble kids 
Gra edukacyjna, familijna, karciana 

 

 

Wiek graczy: 4+   
Liczba graczy: 2-5 
Czas gry: 10 minut 
Opis: wszystkie symbole na kartach to 
zwierzęta, bardzo charakterystycznie 
narysowane, co pozwala dzieciom nie 
tylko szybko odnaleźć w myślach 
odpowiednie słowo, by nazwać 
zwierzę, ale też utrwala im 
nazewnictwo. 
 
 
 
 

Domek 

Gra familijna 
 

 

Wiek graczy: 7+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 30 minut 
Opis: w ciągu dwunastu rund 
zbierzesz tyle kart, by zapełnić swoją 
planszę pokojami, wybrać kolor dachu 
i znaleźć miejsce na stylowe lub 
praktyczne dodatki, tworząc tym 
samym niepowtarzalny „Domek” z 
charakterem. Na koniec gracze 
porównują swoje dzieła i zliczają 
punkty za funkcjonalność, dobry 
projekt, jakość dachu i wykończenie  
całości. 



 

Game over 

Gra familijna, karciana, pamięciowa 
 

 

Wiek graczy: 5+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 15 minut 
Opis: wędrujesz korytarzami 
labiryntu, starając się odnaleźć klucz i 
skrzynię ze skarbami. Zadanie 
utrudniać ci będą różne stwory. Jeśli je 
pokonasz, będziesz mógł  
kontynuować wędrówkę. Jeśli jednak 
nie będziesz w stanie z nimi wygrać, 
nastąpi... Game over! 

 

 
Geniusz 

Gra familijna, logiczna 
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 1-4 
Czas gry: 30-45 minut 
Opis: gracze układają kolorowe żetony 
na sześciokątnej planszy, zbierają 
punkty, blokują żetony przeciwnika i 
starają się chronić samych siebie przed 
zablokowaniem przez innych. 
 

 
Gra loteryjka świat 

Gra edukacyjna, logiczna 
 

 

Wiek graczy: 3+   
Liczba graczy: 1-6 
Czas gry: 10-30 minut 
Seria: Kapitan Nauka 
Opis: to niezwykle proste 4 warianty 
gry, które polegają na wyszukiwaniu 
szczegółów i dopasowaniu obrazka na 
żetonie do odpowiedniego miejsca na 
planszy.  

 



Hexx 
Gra familijna, logiczna  

 

 

Wiek graczy: 7+   
Liczba graczy: 2-5 
Czas gry: 20 minut 
Opis: każdy z graczy otrzymuje po 15 
kafelków i stara się dołożyć je do 
kafelków leżących na stole najszybciej, 
jak to możliwe. Im więcej boków 
kafelka dopasujesz, tym więcej 
kafelków oddasz innym graczom. 

 
Jednym słowem 

Gra kooperacyjna, towarzyska 
 

 

Wiek graczy: 8+  
Liczba graczy: 3-7 
Czas gry: 20 minut 
Opis: podczas zabawy losowane jest 
słowo, do którego podpowiedzi gracze 
będą musieli wymyślać. Ale uwaga: 
każdy będzie mógł użyć tylko jednego 
słowa! 
 
 
 
 
 

Kanagawa 

Gra karciana, strategiczna 
 

 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 45 minut 
Opis: jako uczeń szkoły artystycznej 
założonej przez wielkiego mistrza w 
Kanagawie udowodnij, że jesteś 
gotowy na stworzenie prawdziwych 
dzieł i zyskanie olbrzymiej sławy! 
Zarządzaj swoim czasem, wybieraj 
farby, kupuj narzędzia, starannie 
dobierz tematy swych obrazów. 
 
 



 

 
Kingdomino 

Gra familijna, strategiczna 
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 25 minut 
Opis: gra bazująca na mechanice 
domino, w której gracze tworzą 
królestwo wokół swojego zamku za 
pomocą kolorowych kafli, które pasują 
do siebie jedną z części. 

 
Kubik 

Gra edukacyjna, logiczna  
 

 

Wiek graczy: 5+   
Liczba graczy: 2-6 
Opis przestawiasz jeden kubik, aby 
cały układ klocków odzwierciedlał 
twój wzór. Ponieważ każdy gracz ma 
inny wzór, spoglądasz na układ 
bardzo uważnie. Kto szybciej będzie 
dostrzegał podobieństwa ten 
zwycięży. 

 
 

Moja rodzina 
Gra edukacyjna, familijna 

 

 

Wiek graczy: 3+   
Liczba graczy: 1-4 
Czas gry: 15-30 minut  
Opis: zbuduj drzewo genealogiczne 
wesołej rodziny. 
Proste zasady i trzy warianty 
rozgrywki. 
 
 
 
 
 



 

 
Mrówki 

Gra edukacyjna, familijna, karciana 
 

 

Wiek graczy: 7-107   
Liczba graczy: 2-6 
Czas gry: 20 minut 
Opis: twoim zadaniem jest 
odnajdywanie mrówek w wielkim 
mrowisku. Nie będzie to łatwe, 
ponieważ mrówki są w różnych 
kolorach i mają różne numery - 
będziesz musiał jak najszybciej 
odnaleźć tę właściwą! 

 
 

Na skrzydłach 

Gra edukacyjna, ekonomiczna, familijna  
 

 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 1-5 
Czas gry: 40-70 minut 
Opis: w tej przepięknie ilustrowanej 
grze uczestnicy rozwijają własne 
rezerwaty, które są ostoją dla wielu 
różnorodnych gatunków ptactwa. 
Każdy kolejny okaz stanowi szansę na 
wzbogacenie naszej kolekcji, a także 
rozwój rezerwatu i realizację celów. 

 
Niezłe ziółka 

Gra edukacyjna, familijna, karciana 
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 1-4 
Czas gry: 20 minut 
Opis: gracze wcielają się w zapalonych 
ogrodników, którzy starają się 
wyhodować najlepsze zioła a 
następnie przesadzić je do jednego z 
czterech dostępnych naczyń. 



 
Ogródek 

Gra familijna 
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 1-4 
Czas gry: 60 minut 
Opis: oto ogród pełen kwiatów, w 
którym dziko rosnące rośliny 
zapełniają ścieżki, porastają murki i 
żywopłoty. Jako ambitni ogrodnicy 
macie za zadanie wypełnić kwiatami 
i ozdobami każdy zakątek Waszej 
części ogródka. Musicie być kreatywni, 
bo miejsca nie jest dużo.  
 
 

 
Ostatnia litera 

Gra familijna, słowna 
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2-8 
Opis: słowny pojedynek dla tych, 
którzy kochają gry językowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pingolo 

Gra familijna, pamięciowa 
 

 

Wiek graczy: 4+  
Liczba graczy: 2-4  
Czas gry: 15 minut 
Opis: rzucaj kolorowymi kostkami i 
znajduj ukryte pingwinie jaja. Aby 
wygrać, zgromadź jako pierwszy na 
swojej górze lodowej 6 pingwinków. 

 



 
Potwory do szafy 

Gra familijna, kooperacyjna, pamięciowa 
 

 

Wiek graczy: 3-8  
Liczba graczy: 1-6  
Czas gry: 10 minut 
Opis: wieczorem świat wygląda 
inaczej. Tajemnicze cienie pojawiają się 
na ścianach... Straszydła i stwory czają 
się pod łóżkiem... Nie może zasnąć? 
Boisz się potworów! Zagraj i przegoń 
je do szafy!  
 
 

 
Potwory głodomory 

Gra edukacyjna, matematyczna  
 

 
 
 
 

Wiek graczy: 3-6 
Liczba graczy: 1-4 
Czas gry: 10-20 minut 
Seria: Kapitan Nauka 
Opis:  gra rozwijająca umiejętność 
liczenia i wykonywania działań. 
 
 
 
 
 
 

Pszczółki 
Gra familijna, pamięciowa 

 

 

Wiek graczy: 4+   
Liczba graczy: 2-5 
Czas gry: 15-20 minut 
Opis: gdzie skryły się kolorowe 
pszczółki? Potrafisz je odszukać? 
Potrzeba dużej spostrzegawczości i 
świetnej pamięci, aby odnaleźć 
pszczołę w takim kolorze, jaki 
przedstawia karta. Gracz, który jako 
pierwszy zgromadzi cztery ule, 
wygrywa i zdobywa pyszny miodek. 



 
Reef 

Gra familijna, logiczna, strategiczna 
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 30-45 minut 
Opis: podczas rozgrywki będziecie 
czuwali nad wzrostem swoich raf oraz 
wpływali na ich kształty i kolory. 
 
 
 
 

 
Rummikub 

Gra familijna 
 

  

Wiek graczy: 7+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 20 minut 
Opis: gra polega na pozbyciu się 
wszystkich kostek z liczbami, 
wykładając na stół sekwencje lub ciągi 
minimum 3-liczbowe. Najciekawszą 
możliwością jest ingerencja w już 
wyłożone kostki – w swojej kolejce 
możesz je dowolnie przesuwać i 
modyfikować, byle tylko na koniec nie 
naruszyć podstawowej zasady. 

 
Sagrada 

Gra familijna, kościana, strategiczna  
 

 

Wiek graczy: 13+   
Liczba graczy: 1-4 
Czas gry: 30-45 minut 
Opis: twoim zadaniem będzie 
stworzenie efektownego witrażu w 
legendarnej bazylice Sagrada Familia. 
Wybierz odpowiednie kostki i ułóż z 
nich witraż, który zapewni najwięcej 
punktów zwycięstwa. 

 



 
Scrabble 

Gra familijna, słowna 
 

 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 2-4 
Opis: jest znakomitym polem do 
pasjonujących pojedynków tęgich 
głów, a także do relaksujących 
rozgrywek z rodziną lub przyjaciółmi.  

 

Sen 
Gra familijna, karciana 

 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2-5 
Czas gry: 20 minut 
Opis: gracze wybierają się w podróż 
do świata snu. Czekają na nich 
niezwykłe krainy: niektóre jak z bajki, 
inne z kolei mroczne i pełne kruków.  
Podglądaj i przejmuj sny rywali. 
Celem gry jest stworzenie snu z jak 
najmniejszą liczbą kruków. 
 
 
 
 

Skaczące czapeczki 
Gra familijna 

 

 

Wiek graczy: 5+   
Liczba graczy: 1-4 
Opis: świetna zabawa dla całej 
rodziny, która ćwiczy sprawność 
manualną i trzyma w napięciu niczym 
rozgrywka hazardowa! 



SłowoStwory 

Gra karciana, słowna, towarzyska 
 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2-7 
Czas gry: 30 minut 
Opis: SłowoStwory to bardzo łakome 
potwory, których ulubionym 
przysmakiem są litery! Żyją w 
środowisku lądowym o 
umiarkowanym klimacie, najchętniej 
na planszy. 
 
 
 
 

Splendor 
Gra strategiczna  

 

 

Wiek graczy: 10+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 30 minut 
Opis: gracze wcielają się w 
renesansowych kupców, którzy 
próbują nabyć kopalnie klejnotów, 
środki transportu, sklepy - wszystko to 
w celu zdobycia jak największego 
prestiżu. 
 
 

 
Straszny dwór 

Gra familijna, kooperacyjna 
 

 

Wiek graczy: 6+   
Liczba graczy: 2-4  
Czas gry: 15 minut 
Opis: gracze starają się odczarować 
tytułowy świat duchów oraz przegonić 
nieproszonych gości pojawiających się 
w grze. 

 



Super Farmer 

Gra edukacyjna, familijna  
 

 

Wiek graczy: 7+   
Liczba graczy: 2-4 
Czas gry: 30-45 minut 
Opis: jesteś super farmerem, hodujesz 
zwierzęta. Twoje stado szybko rośnie. 
Ale musisz uważać! W okolicy grasują 
wilk i lis. Twoje zwierzęta mogą stać 
się dla nich cennym łupem... 
 

 
 

Taboo: dzieci kontra rodzice 

Gra familijna, słowna, towarzyska 

 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 4+ 
Opis: w grze tej znajdziecie ponad 
1000 słów do odgadnięcia, 
umieszczonych na dwóch taliach kart: 
130 dla dorosłych oraz 130 dla 
najmłodszych. 
 
 
 
 
 

Tajniacy 
Gra karciana, towarzyska 

 

 

Wiek graczy: 14+   
Liczba graczy: 2-8+ 
Czas gry: 15 minut 
Opis: dwie drużyny, którym 
przewodzi dwóch Szefów Wywiadu, 
próbują jak najszybciej nawiązać 
kontakt ze wszystkimi swoimi 
agentami. 

 

 



Timeline: wiedza ogólna 

Gra edukacyjna, karciana, towarzyska 

 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 2-8 
Czas gry: 15 minut 
Opis: gra ta należy do bestsellerowej 
serii gier karcianych, które podbiły 
cały świat. 
 
 
 
 
 

 

Ubongo 

Gra familijna, logiczna  

 

 

Wiek graczy: 8+   
Liczba graczy: 1-4 
Czas gry: 25 minut 
Opis: zadaniem graczy jest jak 
najszybsze ułożenie kolorowej mozaiki 
w ciągu 30 sekund w taki sposób, aby 
wszystkie białe pola na planszetce 
zostały zakryte. 

 

 


