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WPROWADZENIE

CEL GRY

ELEMENTY GRY

Gra Bitwy Polan tematyką przenosi graczy do wczesnego  
średniowiecza na terenach ówczesnej Polski. Gracze wcielają się  
w rolę dowódców, którzy chcą zawładnąć sąsiednimi plemionami. 
W tym celu muszą werbować wojów i formować ich w niezwycię-
żone drużyny. Wydaje się to bardzo proste, ale wystarczy chwila 
nieuwagi a z samego szczytu można spaść na dno. Dlatego nastał 
czas by przepasać miecze, założyć hełmy i czynić przygotowania 
na nadchodzącą bitwę plemion!

Celem gry jest uzyskanie przez gracza jak największej liczby punk-
tów honoru (PH). Można je otrzymać głównie dzięki tworzeniu  
układów. Jednak układ układowi nie równy. Liczy się liczba  
zebranych kart w układzie, jego rodzaj oraz obowiązujące premie 
lub nałożone kary. Gra dzieli się na rozdania i kończy w momencie 
przekroczenia przez jednego gracza 1000 punktów honoru.

20 kart Chłopów

15 kart Rycerzy

20 kart Łuczników

15 kart Pancernych

17 kart Tarczowników

10 kart Wikingów

17 kart Jazdy

9 kart wodzów 12 kart zdarzeń

IKONOGRAFIA
Zanim gracze rozpoczną grę powinni zapoznać się z kartami.

Ikona z Punktami 
Honoru (PH)

Ikona oznaczająca 
kartę Woja (K)

Ikona oznaczająca 
kartę Wodza (W)

Ikona oznaczająca 
kartę Zdarzenia (Z)

Punkty Honoru

Oznaczenie 
rodzaju karty

Nazwa jednostki 
lub zdarzenia

Dodatkowy opis

Grafika jednostki 
lub zdarzenia

Uwaga: karty 
Chłopów, Łuczników, 
Tarczowników, 
Lekkiej Jazdy, Ry-
cerzy Normańskich 
oraz Pancernych to 
podstawowe karty 
wojów. Wikingowie 
pełnią funkcję Jokera.

Karty wojów

Karty wodzów Karty zdarzeń
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PODSTAWOWE POJĘCIA ROZGRYWKA
Przed pierwszym rozdaniem każdy z graczy powinien znać podsta-
wowe pojęcia i zapamiętać kilka prostych zasad:
Pojęcia: 
1. Układ – kombinacja 3 lub większej liczby kart wyłożona na stół.
2. Drużyna – układ, który składa się co najmniej z 5 kart.
3. Próg punktowy – liczba PH niezbędna do 1-go wyłożenia.
4. Gród – stos kart, z których gracze dobierają karty.
5. Gospoda – stos, na który trafiają karty po zakończeniu ruchu 
przez gracza. Karty w dalszym ciągu biorą udział w grze.
6. Cmentarz – stos, na który trafiają użyte karty zdarzeń i inne.

Rozgrywka w Bitwy Polan dzieli się na rozdania. Każde rozdanie 
rozpoczyna gracz, który wyciągnie z talii kartę o największym 
nominale. Gra toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz 
podczas tury może lub musi wykonać następujące czynności: 
1. Musi dobrać 1 kartę z Grodu (może również dobrać do 10 kart  
z Gospody; jak to zrobić przeczytasz na str. 10). 
2. Może stworzyć z posiadanych kart układ lub układy. 
3. Może dołożyć karty do swoich, wcześniej utworzonych układów 
lub drużyn. 
4. Może użyć kart zdarzeń na sobie lub przeciwniku. 
5. Musi odrzucić jedną kartę do Gospody (nie może to być Wiking).

Podstawową metodą zdobycia PH jest tworzenie układów. Nie ma 
ograniczeń w tworzeniu ich liczby przez jednego gracza.  
Układy dzielą się na rodzime oraz najemne. Rodzimy składa się  
z co najmniej 3 kart podstawowych wojów o tym samym nominale, 
na przykład 3×Tarczownik itd. Układ najemny składa się również  
z co najmniej 3 kart, ale oprócz kart podstawowych wojów znajduje 
się w nim karta lub karty Wikingów, pełniące rolę Jokera, 
np. 2×Tarczownik + 1×Wiking, 3×Chłop + 2×Wiking. W układach 
najemnych zawsze musi być przewaga podstawowych kart wojów. 
Nie można tworzyć układów, w których jest tyle samo lub więcej 
kart Wikingów. W skład układu rodzimego i najemnego może 
również wchodzić karta wodza.

Tworzenie układów
Zasady: 
1. Gracz zawsze rozpoczyna swoją turę dobraniem karty z Grodu (w 
dalszczej części gry można dobierać karty również z Gospody).
2. W swojej turze gracz tworzy nowe układy, dokłada karty do 
istniejących, może też używać kart zdarzeń.
3. Karty na ręce nie przedstawiają wartości, dopóki nie zostaną 
wyłożone jako układy na stół jako układ.
4. Gracz zawsze kończy swoją turę odrzuceniem karty do Gospody.

Przed każdym rozdaniem należy wykonać kilka kroków:
1. Dokładnie potasować wszystkie 135 kart.
2. Rozdać każdemu z graczy 9 losowych kart zakrytych.
3. Z pozostałych kart stworzyć Gród (talon kart zakrytych), tak by 
każdy z graczy mógł swobodnie z niego  
dobierać karty.
Uwaga: przed rozpoczęciem warto 
zaopatrzyć się w notatnik, na którym będą 
zapisywane w tabeli  
punkty honoru każdego  
gracza oraz 
coś do pisania.

Poprawny układ 
rodzimy

Poprawny układ 
najemny

Niepoprawny 
układ rodzimy

Niepoprawny 
układ najemny

PRZYGOTOWANIE
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Układy zwane drużynami

Wyłożenie pierwszego układu(ów) w rozdaniu

Drużyny, to nic innego jak rozbudowane układy. Aby była mowa  
o drużynie, układ musi liczyć 5 lub więcej kart wojów (wszystkie 
karty z ikonką        ) . Rozróżniamy 4 rodzaje drużyn:

Dlaczego tyle rodzajów drużyn? Każdy gracz sam się przekona, że najgor-
sze są początki. Dzięki użyciu kart Jokera można szybciej stworzyć drużynę 
i zapunktować. Jednak są plusy ale i minusy takiej taktyki.

Wyłożenie pierwszego układu  
w rozdaniu jest uwarunkowane 
ogólną liczbą PH gracza. Co to 
oznacza w praktyce? Na początku 
gry wszyscy gracze mają zerowy 
dorobek PH. W tym momencie nie 
ma mowy o progu punktowym do 
pierwszego wyłożenia. Więc gracz
może wyłożyć na stół 3 dowolne karty, nawet o najmniejszym 
nominale, np. 3×Chłop, gdzie każda karta Chłopa to 1 PH (3×1 PH 
= 3 PH).

By dobrze zrozumieć tę zasadę posłużę się przykładem. Załóżmy, 
że mamy teraz drugie rozdanie. Gracz nr 1 zebrał w poprzednim 
rozdaniu 70 PH, gracz nr 2 ma ich 250, a gracz nr 3 nie uzbierał nic 
i ma nadal 0 PH. W tym momencie każdy z graczy ma inny próg 
punktowy pierwszego wyłożenia w aktualnym rozdaniu. Minimal-
ną wartość układów przedstawia poniższa tabelka:

Na podstawie tabeli wiadomo, że gracz nr 1 musi teraz uzbierać  
w kartach co najmniej 10 PH, gracz nr 2 – 13 PH, a gracz nr 3 
ponownie może wyjść z 3 dowolnymi kartami. Spójrzmy w karty 
gracza nr 1 by zrozumieć jaki ruch może wykonać, a jakiego nie.

• Drużyna rodzima – składa się tylko z kart podstawowych wojów 
o jednakowym nominale, np. 5×Lekka Jazda, 7×Pancerny itd.
• Drużyna najemna – składa się z kart podstawowych wojów o 
jednakowym nominale i kart Wikingów (Joker), np. 4×Chłop + 
1×Wiking, 3×Łucznik + 2×Wiking, 6×Pancerny + 3×Wiking itd.

• Drużyna rodzima książęca – składa się z kart podstawowych 
wojów o jednakowym nominale i jednej karty wodza, 
np. 5×Chłop + Piast, 6×Pancerny + Mieszko I itd.
• Drużyna najemna książęca – składa się z kart podstawowych 
wojów o jednakowym nominale, kart Wikingów (Joker) i jednej 
karty wodza, np. 4×Chłop + 2×Wiking + Siemomysł,  
6×Tarczownik + 4×Wiking + Siemowit itd.

?

zgromadzone PH 0 1-200 201-400 401-700 701+

próg punktowy brak 10 13 15 20

Oto karty na ręce gracza nr 1:

Jaki ruch może wykonać gracz nr 1?

Gracz nr 1 ma więc kilka opcji do wyboru. W przypadku, gdyby miał tylko 
2 karty Łucznika, 1 opcja odpada, ale 3 nadal jest możliwa (patrz strona 5).

Jego próg punktowy wynosi 10 PH, więc wyłożenie: 
• 3×Łucznik (każda karta 2 PH) odpada, ponieważ 3×2 PH daje nam 
tylko 6 PH, a to mniej niż wymagany próg punktowy, 
• 3×Lekka Jazda (każda karta 4 PH) może być, ponieważ 3×4 PH 
daje nam 12 PH, a to więcej niż wymagany próg punktowy, 
• inną możliwą opcją jest wyłożenie 3×Łucznik (każda karta 2 PH) 
wraz z kartą Wikinga (12 PH), ponieważ 3×2 PH + 12 PH daje 18 PH, 
• można również wyłożyć dwa układy 3×Łucznik (każda karta 2 
PH) + 3×Lekka Jazda (każda karta 4 PH), ponieważ 3×2 PH + 3×4 PH 
daje nam  w sumie 18 PH.
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Przyjrzyjmy się kartom gracza nr 2. Na jego przykładzie przeanali-
zujemy kolejną sytuację. Pamiętajmy, że gracz ten ma próg 13 PH.

Gracz nr 2 ma 3 karty Lekkiej Jazdy (każda po 4 PH) i kartę wodza 
– Siemomysł (9 PH). Przy pierwszym wyłożeniu nie bierze się pod 
uwagę PH tej karty, jednak bierze się premię karty wodza. Informa-
cja o premii znajduje się pod nazwą jednostki w dodatkowym opisie 
karty. Karta Siemomysł, którą posiada gracz nr 2 ma premię: „Lekka 
Jazda + 1 punkt”. Więc karty, które normalnie mają tylko 4 PH, 

W dalszej części rozdania nie ma kolejnych progów punktowych. 
Gracz podczas swojej tury może tworzyć nowe układy, rozszerzać 
istniejące o kolejne karty wojów, wodza itd. Może również używać 
kart zdarzeń, jednak należy pamiętać o zasadzie, że większość  
z nich dopiero jest coś warta po wyłożeniu na stół. Np. karta Bursz-
tynu o wartości 70 PH, daje bonus po wyłożeniu jej przed siebie na 
stół.

zwiększają wartość do 5 PH. 
12 PH z kart Lekkiej Jazdy 
zwiększyło swoją wartość 
do 15 PH, które umożliwiają 
wyłożenie układu na stół.

Oto karty na ręce gracza nr 2:

Wyłożyłem pierwszy układ i co dalej?

Używanie kart zdarzeń

W talii znajduje się 9 kart wodza i są oznaczone ikonką z symbolem 
korony (        ). Dokłada się je do układów i drużyn, przez co zyskują 
one miano książęcych. W układzie bądź drużynie może znaleźć się 
maksymalnie jedna taka karta. Przy pierwszym wyłożeniu wartość 
PH karty nie jest brana pod uwagę do progu punktowego, ale  
premie, które mają wpływ na pozostałe karty wojów owszem.  
Po zakończeniu rozdania, przy podliczaniu punktów, wartość PH 
karty wodza jest już doliczana do wartości całego układu.

Karty te są oznaczone zieloną ikoną ze znakiem zapytania (        ). 
Z kart tych nie tworzy się układów, chociaż użycie ich na określo-
nych układach może zwiększyć liczbę PH.

Oto spis kart zdarzeń z ich krótkim opisem zastosowania:
• Sabotażysta – zmniejsza o połowę PH drużyny. Aby użyć należy położyć 
kartę obok drużyny przeciwnika.
• Tarcza treningowa – karta Łucznika + 2 PH, drużyna 
Łuczników + 20 PH. Aby użyć należy położyć kartę obok układu, który 
składa się w większości z kart Łucznika.
• Bursztyn – dodatkowe 70 PH. Aby użyć należy położyć kartę przed sobą 
lub graczem, którego chce się obdarować.
• Zniewolenie – gracz traci ruch przez 2 najbliższe tury. Aby użyć należy 
położyć kartę przed przeciwnikiem. Po odbyciu kary przez gracza karta 
trafia na Cmentarz i nie uczestniczy w dalszej grze.
• Zaraza – kara w wysokości 50 PH. Aby użyć należy położyć kartę przed 
przeciwnikiem.
• Odwrót – zmiana kierunku ruchu. Po użyciu karta od razu trafia na 
Cmentarz i nie uczestniczy w dalszej grze.
• Wymiana – gracz może wymienić karty na ręce z dowolnym przeciwni-
kiem. Po użyciu karta od razu trafia na Cmentarz i nie uczestniczy  
w dalszej grze, a przeciwnik dobiera dodatkową kartę z Grodu. 
• Zamknięcie – karty z Gospody zostają przeniesione na cmentarz. Po 
użyciu karta od razu trafia na Cmentarz i nie uczestniczy w dalszej grze.
• Zwiad – gracz może sprawdzić karty na ręce wybranego przeciwnika.  
Po użyciu karta od razu trafia na Cmentarz i nie uczestniczy  
w dalszej grze.
Uwaga: niektóre karty wodza chronią przed zdarzeniami, nawet jeżeli nie 
są te karty wyłożone na stół. Jednak w tym momencie przeciwnik musi 
udowodnić, że takową chroniącą kartę posiada.

KARTY WODZÓW
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Uwaga: jeżeli gracz pozbędzie się wszystkich kart, ma ułożoną co najmniej 
jedną drużynę i nie ma karty, którą mógłby wyrzucić do Gospody, wtedy 
rozdanie trwa jeszcze jedną rundę, aż zatoczy koło. Następnie gracz ten 
bierze kartę z Grodu i od razu odrzuca ją do Gospody.

KONIEC ROZDANIA
Rozdanie może się zakończyć, gdy zostaną spełnione oba warunki:
1. Gracz musi mieć ułożoną co najmniej jedną drużynę.
2. Gracz musi się pozbyć wszystkich kart na ręce z wyjątkiem jednej, 
którą na zakończenie tury wyrzuci do Gospody. Koniec ruchu 
oznacza koniec rozdania.

Przy punktowaniu należy kierować się zasadą: karty wyłożone na 
stół, to punkty dodatnie, a te na ręce to punkty ujemne.
Dodatkowe punkty bonusowe:
• Za zwycięstwo w rozdaniu – 100 PH
• Za każdą drużynę rodzimą złożoną z: 
5, 6 kart – 60 PH; 7, 8 – 80 PH; 9, 10 – 130 PH; 11 i więcej – 150 PH
• Za każdą drużynę najemną złożoną z: 
5, 6 kart – 40 PH; 7, 8 – 60 PH; 9, 10 – 90 PH; 11 i więcej – 110 PH
• Za każdą drużynę rodzimą książęcą złożoną z: 
5, 6 kart – 70 PH; 7, 8 – 90 PH; 9, 10 – 150 PH; 11 i więcej – 170 PH
• Za każdą drużynę najemną książęcą złożoną z: 
5, 6 kart – 50 PH; 7, 8 – 70 PH; 9, 10 – 110 PH; 11 i więcej – 130 PH

Do Gospody trafiają karty po zakończeniu tury gracza. Stos ten jest 
odkryty. Nie wolno wrzucić tam karty Wikinga. Gospoda może 
zostać wyczyszczona (karty przeniesione na Cmentarz) przez użycie 
karty zdarzenia Zamknięcie.

Istnieje możliwość dobrania kart z Gospody zamiast z Grodu 
w przypadku gdy na wierzchu Gospody będzie karta, którą gracz 
posiada w liczbie co najmniej 2 sztuk. Jednak konieczne jest, by to 
udowodnić, tworząc układ z użyciem swoich 2 kart oraz trzeciej  
z Gospody.
Oto przykład pierwszy: Poprzedzający Cię gracz wyrzucił do 
Gospody kartę Tarczownika. Ty masz na stole wyłożony układ z 
Tarczownikami. Możesz w tym momencie rozpocząć swoją turę 
dobierając kartę(y) z Gospody.
Przykład drugi: Poprzedzający Cię gracz wyrzucił do Gospody 
kartę Chłopa. Masz na ręce 2 karty Chłopa. Możesz rozpocząć swoją 
turę dobierając kartę(y) z Gospody, ale najpierw musisz wyłożyć na 
stół 2 karty Chłopa, a po dołożeniu brakującej z Gospody stworzyć 
układ.

GOSPODA

Jak dobrać karty z Gospody zamiast z Grodu?

Uwaga: z Gospody można dobrać od 1 do aż 10 kart, licząc od góry stosu. 
Dołączyć do układu należy jedną kartę z wierzchu (jak w przykładzie 
drugim), resztę można trzymać na ręce lub dołożyć innych do układów. 
Wolno dobierać tylko karty, które po sobie następują, aż do dziesiątej karty 
licząc od góry stosu.

KONIEC GRY

LICZENIE PUNKTÓW

Gra może się zakończyć gdy zostaną spełnione oba warunki:
1. Gracz uzbierał 1000 PH lub więcej we wszystkich rozdaniach.
2. Gracz wygrał rozdanie.

Przykład ten nie obejmował dodatkowych kar i bonusów.

st
ół

na
 

rę
ce

7×5 PH + 80 PH (drużyna rodzima) = 115 PH
+

+

-

= 70 PH

= 12 PH

= 16 PH
= 181 PH

3×2 PH + 2×12 + 40 PH (drużyna najemna) 

3×1 PH + 9 PH (układ, który nie jest drużyną)

3 PH + 3 PH + 4 PH + 6 PH
suma:

5

2

1 1 1 9

2 2 12 12

5 55 55 5

3 3 4 6

Przykład:
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PODZIĘKOWANIA


