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Trudne słowa: 
 

Talia – zestaw wszystkich kart 

Gracz – osoba, która gra w grę 

Wachlarz -  karty trzymane w ręce „okładkami” do innych graczy 

Stos – karty położone jedna na drugiej 

Tasować – mieszać karty tak, żeby nie były w kolejności 

Zwycięzca – osoba, która wygrała 

Rozdanie – jedna runda gry w karty 

Licytacja – oferowanie coraz wyższych numerów lub kwot pieniędzy. Często spotykana w świecie sztuki. 

Atut – ranga karty np. król, dama, walet i tak dalej 

 

1.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pod nim 
 

Tysiąc to popularna i dość łatwa gra karciana dla trzech-czterech graczy. Celem gry jest wygranie 1000 

punktów. W tę grę gra się tak zwaną małą talią – dwudziestoma czterema kartami od dziewiątki do asa.  

Początek 

Zaczynamy od tasowania kart. Następnie rozdający rozdaje wszystkie karty graczom. Gracze układają je w 

wachlarze i nie pokazują ich wartości innym.  Rozdający musi też odłożyć na osobny stos trzy przypadkowe 

karty.  

Licytacja 

Teraz gracze oglądają swoje karty i muszą zdecydować, ile punktów mogą zdobyć. Potem licytują się. Kto 

wylicytuje najwięcej, może wziąć dodatkowe karty ze stosu. Skąd wiedzą, ile są warte ich karty? W grze 

istnieją „meldunki” to znaczy wartościowe kombinacje kart. Jeśli ktoś ma damę i króla pik (wino) dostaje 

40 punktów, trefl (żołądź) 60, karo (dzwonek) 80, kier (czerwień) 100 punktów. Osoba, która wygrała 

(grający) pokazuje innym graczom karty ze stosu i dodaje je do swojego wachlarza, a wyrzuca dwie 

niepotrzebne mu karty. Teraz grający, który wziął karty znowu deklaruje, ile punktów zdobędzie. Ta liczba 

nie może być mniejsza niż ta, którą zadeklarował w licytacji. 

Rozgrywka 

Grający kładzie na środku dowolną kartę. Teraz kolej innych graczy.  Muszą położyć na stos silniejsze karty 

(wyższy numer tego samego koloru albo inne karty z wyższego atutu. Na przykład 9 kier jest silniejsza niż 

as pik. Punktacja kart to: as 11 punktów – dziesiątka 10 pkt. - król 4 pkt.– dama 3 pkt.– walet 3pkt.- 

dziewiątka 0 pkt.). Rozdanie wygrywa gracz, który położył najwyższą kartę, a kolejny gracz mówi „pas”. 

Zwycięzca zabiera wszystkie karty, liczy i zapisuje punkty. Jeśli grający wygrał rozdanie, ale zdobył mniej 
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punktów niż zadeklarował w licytacji, traci je wszystkie. Gra trwa aż jeden z graczy zdobędzie 1000 

punktów.  

 PRAWDA NIEPRAWDA 

1. W TYSIĄCA MOŻE GRAC DOWOLNA LICZBA GRACZY.   
2. KAŻDY GRACZ DOSTAJE DOKŁADNIE TAKĄ SAMĄ LICZBĘ KART.   
3. KARTY TREFL MAJĄ WYŻSZĄ WARTOŚĆ OD KART KARO.   
4. DAMA MA NIŻSZĄ WARTOŚĆ NIŻ DZIESIĄTKA.   
5. OSOBA, KTÓRA ZALICYTOWAŁA KARTY ZE STOSU NIE POKAZUJE 

ICH NIKOMU. 
  

6. GRAJĄCY MUSI ZDOBYĆ W ROZDANIU PRZYNAJMNIEJ TYLE 
PUNKTÓW, ILE ZADEKLAROWAŁ W LICYTACJI 

  

 

 

2.Podpisz karty. Użyj atutów i polskich nazw kolorów (wino, żołądź, dzwonek, czerwień) 
 

      
   

 
   

 
 

    

   
 

   

 

3.Wpisz czasowniki do zdań 
 

odłożyć, potasować, rozdać, zdobyć, stracić, zadeklarować 

1. Wydaje mi się, że źle ............................ karty. Dostałem wszystkie karty tego samego koloru. 

2. Nie! Nie zabierasz tej karty. Musisz ją ........................... na środek. 

3. Po ile kart mam .............................? Po 8 dla każdego? 

4. .................................... 150 punktów, więc teraz musisz tyle ............................. . 

5. Ach nie zauważyłem, że miałem króla i damę czerwień i ....................... szansę na wygraną. 

http://www.polskidaily.eu/


[B1] Gra w tysiąca 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

Odpowiedzi 
1.1NP, 2.NP, 3.NP, 4.P, 5.NP, 6.P 

2.dziewiątka wino, dwójka czerwień, siódemka wino, trójka dzwonek, piątka dzwonek, ósemka żołądź,  

Dziesiątka dzwonek, walet dzwonek, dama czerwień, as żołądź, król dzwonek, czwórka czerwień 

3. 1.potasowałeś/ potasowałaś, 2. Odłożyć, 3. Rozdać, 4. Zadeklarowałeś/ zadeklarowałaś ; zdobyć, 5. 

straciłem 
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