
HoffTaboo—zasady gry 
Stworzyliśmy nową wersję kultowej gry, dzięki której można odświeżyć swoją 
wiedzę, przy okazji świetnie się bawiąc. Przygotowaliśmy ponad 100 haseł 
z rozmaitych dziedzin biologii i chemii na dwóch poziomach trudności—każdy 
znajdzie coś dla siebie! Aby zagrać w grę, wystarczy wydrukować i wyciąć karty 
z udostępnionego przez nas szablonu. Zestawy można dowolnie łączyć i mieszać. 

Kolory zestawów: 

Cel gry: odgadnięcie jak największej ilości haseł  

Przygotowanie: do gry potrzebne będą wycięte karty (kładziemy je na stole hasłami 
do dołu), a także urządzenie odmierzające czas (np. 60—sekundowa klepsydra czy 
też minutnik w telefonie).  Uczestnicy dzielą się na drużyny liczące co najmniej 
dwie osoby. 

Przebieg gry: jedna osoba z zespołu losuje kartę i nie pokazuje jej pozostałym 
członkom swojej drużyny. Zadaniem tej osoby jest naprowadzenie swojego zespołu 
na odgadnięcie zapisanego na niej hasła z uwzględnieniem następujących zasad: 

• nie wolno używać żadnej części hasła, jego synonimów, liczby 
mnogiej czy skrótu, 

• nie wolno używać „zakazanych słów” wypisanych pod hasłem 
(dotyczy także odmiany tych wyrazów przez liczby i przypadki). 

Jeżeli zespół odgadnie hasło, ta sama osoba losuje kolejną kartę. 
Drużyna stara się odgadnąć jak najwięcej haseł w trakcie jednej 
tury trwającej 60 sekund. Za każde odgadnięte hasło zespół otrzymuje jeden punkt. 
Jeżeli zasady dotyczące dawania wskazówek zostaną złamane, tura natychmiast 
się kończy. Przestrzegania zasad pilnuje drużyna przeciwna, która powinna mieć 
wgląd w kartę. 

Zakończenie: gra kończy się gdy zabraknie kart lub gdy jeden z zespołów uzyska 
ustaloną na początku liczbę punktów. Wygrywa drużyna, która uzyskała najwyższy 
wynik. 

Wersja dla dwóch graczy: każdy gracz ma trzy tury. Tura trwa 1,5 min. W trakcie 
tego czasu jedna osoba stara się naprowadzić drugiego gracza na odgadnięcie jak 
największej liczby haseł. Następnie gracze zamieniają się rolami (osoba, która 
opisywała hasła, teraz je zgaduje). Wygrywa gracz, któremu udało się naprowadzić 
drugą osobę na odgadnięcie większej liczby haseł.  
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