
BIEGOWA GRA MIEJSKA

Tym razem Twoim zadaniem jest odszyfrowanie tajnego hasła i jak najszybsze dostarczenie go do 
punktu końcowego na rynku Kościuszki. Hasło ukryte jest w tabeli podanej poniżej. Aby je odczytać 
musisz wykonywać zadania za które otrzymasz zestawy pól do wykreślenia z tabeli. Zestawów jest 
pięć. Pamiętaj, że kluczem do zwycięstwa jest nie szybkość biegu, a najlepsza strategia 
wykonywania zadań!

PS. Do gry będziesz potrzebować zegarka i długopisu. Ponieważ w miarę postępów w grze będziesz
zbierać kolejne informacje zadbaj też żeby mieć je gdzie przechowywać - wystarczy kieszonka w 
ubraniu lub mała saszetka.

a b c d e f g h

1 K N S Ą I D A L
2 E Ł G W U K P Y
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tabela przykładowa, właściwą otrzymasz na starcie

Zasady gry

1. Na terenie centrum miasta znajdują się trzy punkty z zadaniami. 
P1 – Przy pomniku Bohaterów Ziemi Białostockiej
P2 – Przy głównym wejściu do galerii Jurowieckiej
P3 – Przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej naprzeciwko muzeum wojska



2. Na starcie otrzymasz trzy kupony na zadania – po jednym do każdego z punktów. Po 
dobiegnięciu do punktu będziesz mógł wymienić odpowiedni kupon na jedno zadanie. Dopiero gdy
je wykonasz możesz w tym punkcie otrzymać kolejne.

3. W każdym punkcie są dostępne 3 zadania (Z1, Z2, Z3), a także mapa wskazująca miejsca w 
których należy je wykonać. Mapę możesz zobaczyć od razu, ale treść zadania poznasz dopiero gdy 
je wybierzesz.
Przykładowo:
Dobiegasz do punktu P2 i widzisz na mapie zaznaczone miejsca Z1 – galeria Alfa, Z2 – Zoo Akcent, 
Z3 – sklep Pędziwiatr. Wybierasz zadanie Z1, oddajesz kupon i dostajesz karteczkę z treścią: podaj 
ilość lin na ściance wspinaczkowej w galerii.

4. Po wykonaniu zadania musisz dostarczyć odpowiedź do punku z którego je pobrałeś/aś. 
Odpowiedź zapisz na kartce z zadaniem. W nagrodę otrzymasz wybrany przez siebie jeden z pięciu 
zestawów pól do wykreślenia z tabeli (Ważne: W każdym punkcie będą dostępne wszystkie zestawy
i są one zawsze takie same. Tzn. zestaw 1 jest identyczny w P1, P2 i P3 itd.) Otrzymasz również 
możliwość wybrania kolejnego zadania.
Przykładowo:
Wracasz do P2 z odpowiedzią (8 lin) i wybierasz zestaw, którego jeszcze nie masz np. 3. Odczytujesz
pola a4, c2, d2, f1. Wykreślasz je z tabeli i wybierasz kolejne zadanie Z3. Dostajesz treść zadania i 
ruszasz dalej.

5. Po wykreśleniu wszystkich pięciu zestawów pól w tabeli pozostaną tylko litery składające się na 
hasło. Musisz je z nich ułożyć. Uwaga: Wykonanie wszystkich 3 zadań z któregokolwiek punktu 
pozwoli Ci otrzymać wskazówkę dotyczącą hasła. Aby dostać wskazówkę pokaż na punkcie 
wszystkie trzy karteczki z odpowiedziami.

6. Jeżeli udało Ci się odczytać hasło dostarcz je jak najszybciej na metę. Kto pierwszy ten lepszy!

7. Limit czasu to 75 minut. Po jego upływie punkty z zadaniami zostają zamknięte. 

Porady strategiczne:
– Pamiętaj, że łącznie zadań jest 9, ale nie musisz wykonać wszystkich aby zwyciężyć. Być 

może uda Ci się odszyfrować hasło nawet bez zebrania wszystkich 5 zestawów pól, ale to 
ryzykowna taktyka.

– W jednej chwili nie możesz posiadać więcej niż 1 zadania z jednego punktu. Ale nic nie stoi 
na przeszkodzie aby po drodze odwiedzić inny punkt i również z niego pobrać zadanie. 
Kluczem jest optymalne planowanie trasy. Czy lepiej będzie skakać po wszystkich punktach, 
czy może skupić się na jednym/dwóch?

– Oglądając kolejne mapy na punktach warto zwrócić uwagę czy jakieś zadania z różnych 
punktów nie leżą blisko siebie. Może uda się wykonać kilka na raz nie biegając ciągle w tę i z
powrotem?

– Wskazówka za wszystkie zadania z punktu może zaoszczędzić Ci kilku minut łamania głowy. 
Od Ciebie zależy czy zaufasz swojemu sprytowi, czy zagrasz bezpiecznie.

Powodzenia!


