
Gra planszowa: „Słowo po słowie” 
 

 

POCZĄTEK 

 

30. Czego imałaś 

się na studiach? 

60. Kiedy się 

unosisz? 

90. Jak może czuć 

się osoba typu 

„Przynieś, wynieś, 

pozamiataj”? 

1. Czy robiłaś coś 

kiedyś z duszą na 

ramieniu? 

31. Czy 

wytrzaskałabyś 

kogoś po gębie, 

gdyby zaszła 

taka potrzeba? 

61. Do czego się 

palisz?  

91. Czy ogłada jest 

potrzebna w życiu? 

2. Kiedy mamy do 

czynienia z 

przekupstwem? 

32. Czy często 

jesteś w 

błędnym kole? 

62. Jakie 

specjały polskiej 

kuchni lubisz? 

92. Dlaczego ludzie 

się rozstają? 

3. Czy przykazania 

można dziś 

stosować w życiu? 

33. Kiedy masz 

mieszane 

uczucia? 

63. Czy stałaś 

kiedyś na z góry 

przegranej 

pozycji? 

93. Kto to jest 

wierzący? 

4. Jakie zarzuty 

można postawić 

przestępcy? 

34. Co może być 

ciosem w samo 

serce dla 

Włocha? 

64. Co jest dla 

Ciebie istotne w 

życiu? 

94. Co może się 

stłuc? 

5. Co można zrobić 

z zimną krwią? 

35. Czy lubisz 

się obijać? 

65. Kto komu 

wypowiedział 

posłuszeństwo? 

95. Do czego/do 

kogo podchodzisz z 

przymrużeniem 

oka? 

6. Jakie znasz 

wyznania? 

36. Czy mówisz 

czasem prawdę, 

aż do bólu?  

66. Do czego 

służy instrukcja 

obsługi? 

96. Co się urwało? 

7. Dlaczego 

mówimy, że 

nieszczęścia chodzą 

parami? 

37. Co wywodzi 

się ze 

Średniowiecza? 

67. Czy ciułasz? 97. Gdzie możemy 

znaleźć piętno? 

8. Czy w Twoim 

otoczeniu jest ktoś 

perfidny? 

38. Jakich 

dowcipów 

słuchasz z 

niesmakiem? 

68. Jakie jest 

Twoje ulubione 

przysłowie 

polskie? 

98. Co nie chce 

zapalić? 

9. Do czego masz 

smykałkę? 

39. Czy często 

postępujesz w 

myśl zasady: 

„zastaw się, a 

69. Dlaczego 

powstają 

wykopaliska? 

99. Po co odkręcasz 

kran? 



postaw się”?  

10. Nad czym teraz 

pracujesz? 

40. Kto używa 

kominiarki? 

70. Czy byłaś 

kiedyś w celi? 

100. Dowolne 

pytanie 

11. Czy widziałaś 

kiedyś kogoś na 

bani? 

41. Czy 

zdradziłaś 

kiedyś 

tajemnicę? 

71. Do czego 

jesteś 

zobowiązana 

pracując w 

szkole? 

101. W jakim 

ustroju nie 

chciałabyś żyć? 

12. Jakie są Twoje 

ulubione zakątki 

świata? 

42. O czym 

mówi 

„Zniewolony 

umysł”? 

72. Co robisz, 

gdy ktoś Cię 

poucza? 

102. Czego 

zazdrościsz 

Amerykanom? 

13. Dowolne 

pytanie 

43. Czy Polacy 

maja dużą 

świadomość 

ekologiczną? 

73. Podaj 

przykład 

przysłówka. 

103. Jak reagujesz, 

gdy student na 

lekcji robi, co mu 

się żywnie podoba? 

14. Na co nie 

pozwalali Ci 

rodzice? 

44. Jaki strój 

jest stosowny 

do wyjścia do 

opery? 

74. Dowolne 

pytanie 

104. Z czego 

czerpiesz 

inspiracje? Do 

czego? 

15. Kto u Ciebie 

wzbudza szacunek? 

45. czy zdarza 

Ci się mieć 

groch z kapustą 

w notatkach? 

75. Czy miałaś 

kiedykolwiek 

kolokwium? 

105. Czy 

przemycałaś coś 

kiedyś? 

16. Czy byłaś kiedyś 

karana? 

46. Dowolne 

pytanie 

76. Powiedz coś 

na odczepnego 

106. Co może 

cieknąć? 

17. Czy przyjaciele 

powinni być 

jednomyślni? 

47. Czy uważasz 

się za osobę 

obytą w 

świecie? 

77. Na co nie 

stać w tym 

momencie? 

107. Jakie nauki 

nazywamy ścisłymi?                

18. Jakie 

zachowanie jest wg 

Ciebie zuchwałe? 

48. Jakie 

problemy mają 

ludzie od 

zarania 

dziejów? 

78. Czego albo 

kogo nie 

znosisz? 

108. Czy byłaś 

świadkiem wypadku 

samochodowego? 

 

19. Który z 

działaczy 

politycznych Ci 

imponuje? 

 

49. Czy często 

wynosisz 

śmieci? 

 

79. Jakie 

znaczenie miał 

przewrót 

kopernikański? 

 

TO JUŻ KONIEC!!! 



20. Czy lubisz 

szperać w 

szmateksach? 

50. Dowolne 

pytanie 

80. Do czego 

przywiązujesz 

wagę? 

 

21. Jak reagujesz 

na zaczepki 

chuliganów? 

51. Czy masz 

ulubione ciało 

niebieskie? 

81. Czy 

odwiozłaś kogoś 

ostatnio do 

domu? 

22. Czy zgadzasz 

się z tym, że „Nie 

ma tego złego, co by 

na dobre nie 

wyszło”? 

52. Czy często 

jeździsz 

busami? 

82. Do czego 

potrzebujesz 

zaświadczenia? 

23. Czy coś Cię 

trapi? 

53. Dowolne 

pytanie 

83. Czy jesteś 

na bieżąco? 

24. Czy byłaś kiedyś 

na rozprawie? 

54. Co myślisz o 

pracy 

wykładowcy? 

84. Co nie ma 

nic wspólnego z 

czym? 

25. Dowolne 

pytanie 

55. Czy brałaś 

udział w 

pościgu? 

85. Kto się lubi 

skradać? 

26. Co myślisz o 

obmacywaniu? 

56. Jakie 

umiejętności 

nabyte może 

mieć człowiek? 

86. Kiedy ktoś 

jest zachłanny? 

27. Która partia 

polityczna w Anglii 

rośnie obecnie w 

siłę? 

57. Czy masz 

ochotę zemścić 

się na kimś za 

coś? 

87. Dowolne 

pytanie 

28. Czy zrobiłaś coś 

w zeszłym tygodniu 

na darmo?  

58. Dowolne 

pytanie  

88. Kiedy mamy 

do czynienia z 

przelewem 

krwi? 

29. Czy w Anglii 

przysługuje prawo 

łaski? 

59. Jak 

reagujesz na 

pisk opon? 

89. Co nie 

działa? 

 


