


Popis hry
Poznáš ma? je bezstarostná hra o tom, na čo myslíte a na čo myslia vaši priatelia. Dostanete v nej príležitosť klásť otázky, ktoré zostávajú 
nezodpovedané celé storočia. Napríklad „Prečo žena vydrží viac než človek?“ alebo „Čo mám robiť, keď mi prasknú nervy?“.  
Zamyslite sa teda, čo sa chcete o ostatných dozvedieť, a nakoniec si možno aj sami položíte otázku, či sa vôbec poznáte.

Príprava hry
Každý hráč si vezme gumovateľnú fixku, tabuľku na odpovede a dva žetóny vo farbe svojej tabuľky. Kartičky s otázkami umiestnite 
doprostred stola tak, aby na ne každý dosiahol. Hodiť sa tiež budú obrúsky na utieranie odpovedí pred položením novej otázky.

Vyberte si hráča, ktorý bude počítať body. Tento hráč bude zapisovať skóre po každom kole. Dostane na to bodovaciu tabuľku.

Začína najnižší hráč. Ten tiež dostane skvelú pomôcku – ROZH-O-DOVAČ.

Výber najlepšej odpovede
Keď už budú všetky tabuľky ležať na stole, hráč, ktorý kládol otázku, si pomocou ROZH-O-DOVAČ-a tajne vyberie odpoveď, ktorá sa mu 
páči, a šípku nasmeruje na konkrétnu farbu. Keď bude rozhodnutý, položí ROZH-O-DOVAČ na stôl šípkou nadol.

Akú odpoveď ste vybrali?
Ostatní hráči použijú svoje dva žetóny a snažia sa uhádnuť, ktorú odpoveď zvolil hráč, ktorý kládol otázku. Hráči môžu BUĎ

 umiestniť oba svoje žetóny k rovnakej odpovedi, ALEBO
 svoje žetóny rozdeliť a dať ich k dvom rôznym odpovediam. Hráči si môžu vybrať aj vlastnú odpoveď.

Otázky a odpovede
Hráč, ktorý má ROZH-O-DOVAČ, je na rade. Vytiahne si hornú kartu s otázkami. Z karty si vyberie ľubovoľnú otázku  
a prečíta ju nahlas. Potom túto kartu vloží naspodok balíčka.
Ostatní hráči si tajne zapíšu na svoju tabuľku na odpovede svoju odpoveď a potom ju položia na stôl popísanou stranou nahor.
POZNÁMKA: Hráč sa snaží napísať odpoveď, ktorú by napísal sám rozprávač. Prípadne tú, ktorá by rozprávača najviac zaujala.

Vyhodnotenie kola
Len čo všetci hráči umiestnia dva žetóny, otočte ROZH-O-DOVAČ šípkou nahor.

 Hráč, ktorý kládol otázku, dostane 1 bod za každý žetón umiestený na jeho vybranej odpovedi, najviac však  
takto získa 3 body.

 Ostatní hráči dostanú 1 bod za každý žetón, ktorý umiestnili k vybranej odpovedi.
 Hráč, ktorý vybranú odpoveď napísal, dostane ako prémiu 1 bod.

POZNÁMKA: Maximálny počet bodov, ktoré môže v jednom kole ľubovoľný hráč získať, je 3.
POZNÁMKA: Nedovoľte, aby si hráči brali svoje žetóny späť, kým sa nedokončí bodovanie kola.

Príprava ďalšieho kola
Všetci si vezmú späť svoje dva žetóny a tabuľku na odpovede. Zmažte predchádzajúcu odpoveď obrúskom. 
Nepoužívajte prsty (zanechávajú mastnú stopu).

Podajte ROZH-O-DOVAČ ďalšiemu hráčovi v smere hodinových ručičiek a nové kolo môže začať.

Kto sa stáva víťazom?

Po skončení hry hráč, ktorý počítal skóre, spočíta body každého hráča. Hráč s najvyšším počtom bodov víťazí.  
Nezabúdajte pritom, že v hre Poznáš ma? na víťazovi v podstate nezáleží. Oveľa dôležitejšie je, aby ste sa dobre pobavili! 

Koniec hry
3 – 4 hráči: hra končí, len čo každý hráč položil 3 otázky.
5 – 6 hráčov: hra končí, len čo každý hráč položil 2 otázky.
7 – 8 hráčov: hra končí, len čo každý hráč položil 1 otázku.

Nerozhodný výsledok

V prípade remízy hráč, ktorý skončil na poslednom mieste, vyberie jednu z otázok a položí ju obom hráčom s nerozhodným 
skóre. Potom, čo obaja napíšu odpoveď a spoločne ju otočia, všetci hráči okrem hráčov s rovnakým počtom bodov, dajú jeden 
svoj žetón na najvtipnejšiu odpoveď. Hráč, ktorý bude mať na svojej tabuľke odpovedí najviac žetónov, sa stáva víťazom.  
Ak je stav opäť nerozhodný, posledný hráč určuje víťaza.



Čo v prípade, keď dvaja hráči napíšu rovnakú odpoveď?
Započítava sa len prvá odpoveď položená na stôl. Všetci ostatní hráči musia napísať inú odpoveď.  
Hráč s ROZH-O-DOVAČ-om rozhoduje prípadné spory o tom, čia odpoveď bola prvá.

Najčastejšie otázky k pravidlám

Čo v prípade, keď sú dve odpovede podobné?
Hráč s ROZH-O-DOVAČ-om rozhoduje, či podobné odpovede predstavujú rovnakú vec. Môže napríklad rozhodnúť 
o tom, že „zarábať peniaze“ je to isté ako „dostávať výplatu“. Ak sa podobné odpovede vyhodnotia ako rovnaké, 
riešenie nájdete v predchádzajúcom odseku.

Môžem svoju odpoveď zmeniť?
Jedine vtedy, ak iný hráč ešte premýšľa, akú odpoveď napíše.

Musím svoju odpoveď napísať?
Ak ste posledným hráčom a nemôžete sa rozhodnúť, čo napísať, nemusíte písať žiadnu odpoveď.  
Aj vtedy ale môžete hádať, ktorá odpoveď sa bude páčiť hráčovi, ktorý kládol otázku.

Áno! Keď nie ste na rade, môžete za svoju odpoveď lobovať, aby ste prinútili hráča s ROZH-O-DOVAČ-om vybrať 
práve vašu odpoveď. Aj to je súčasť zábavy!

Nie som na rade. Môžem propagovať svoju vlastnú odpoveď?

Nie! Keď ste na rade, nesmiete ovplyvniť to, čo hráči napíšu. Zároveň nesmiete naznačovať, ktorá odpoveď je vám 
blízka, ani ostatným inak pomáhať pri rozhodovaní, ktorú odpoveď vyberiete. Samozrejme, po zverejnení odpovede 
sa môžete s ostatnými podeliť o svoje myšlienky a úvahy.

Som na rade a položil som otázku. Môžem ovplyvňovať ostatných hráčov?

Svižná a zábavná hra!
Nečakáte na svoj ťah. Podľa nás je čakanie na to, kým budete na rade, tá najnudnejšia časť.  
Preto sa táto hra nehrá na žiadne ťahy! Všetci sú neustále zapojení do hry a robia nejakú činnosť.
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