
 

 
 

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku  
trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  

 
Z tej okazji mamy przyjemność przedstawić Wam grę planszową Rach-Mistrz Spisowy. 
Pomożesz rachmistrzowi Piotrowi w jego obowiązkach? Ustaw pionki wszystkich graczy na 
starcie i zaczynamy! 
 
Do gry potrzebujesz pionków oraz kostki. Pionkami mogą być figurki, guziki – cokolwiek,  
co zmieści się na polach planszy. Kostkę możesz pożyczyć z innej gry planszowej. 

 
Instrukcja gry Rach-Mistrz Spisowy: 

 
1. Grę rozpoczyna ten, kto wyrzuci największą ilość oczek. W przypadku remisu należy 
rzucić kostką jeszcze raz.  
2. Wszyscy gracze rozpoczynają grę na polu START. 
3. Gracze przesuwają po planszy swoje pionki o liczbę oczek wyrzuconych na kostce. 
4. Jeśli gracz staje na wyróżnionym (kolorowym) polu, postępuje zgodnie z opisem. Opisy 
wszystkim pól znajdują się w instrukcji, poniżej.  
5. Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze do mety. 
Udanej zabawy! 

Wyróżnione pola. 

Gdy staniesz na którymś z nich postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej. 

2 Okazuje się, że respondent dokonał już samospisu. Super! Przechodzisz do 
następnego domu (na pole 5). 

6 Niestety pod wskazanym adresem nikt nie odpowiada. Tracisz kolejkę. 
12 To Twój szczęśliwy dzień! Odwiedziłeś dom w którym wszyscy spisali się już przez 

Internet. 
Możesz przeskoczyć o 6 pól do przodu. 

22 Pech! Dane formularza z ostatnio odwiedzanego gospodarstwa domowego nie 
zapisały się. Musisz wrócić do poprzedniego domu (na pole 17).  

26 Dostajesz bonusowy rzut kostką. Możesz przesunąć się do przodu o tyle pól, Ile 
wyrzucisz oczek  na kostce. 

29 Dryń! dryń! Odbierz telefon! To ważna rozmowa. Tracisz kolejkę. 
39 Idąc do respondenta leśnym duktem zauważyłeś dorodnego prawdziwka. Nie 

mogłeś przejść obok niego obojętnie. Gdy się po niego schyliłeś zauważyłeś 
nieopodal kolejnego, a dalej jeszcze kilka następnych… Cofasz się o 8 pól. 

50 Trafiłeś na osiedle zamknięte. Nikt nie chce Ci otworzyć. Tracisz kolejkę. 
54 Właśnie dostałeś informację w aplikacji, że w tym budynku spisane 

są już wszystkie gospodarstwa domowe. 
Przesuwasz się o 4 pola 
do przodu. 

59 W tym domu jest groźny pies. Nie możesz wejść na posesję. Tracisz kolejkę. 
63 Ups… Chyba się zgubiłeś. Cofasz się o 3 pola. 
73 Właśnie nadeszła gwałtowna burza. Musisz ją przeczekać. Tracisz kolejkę. 
76 Okazuje się, że respondent został spisany telefonicznie. Przechodzisz do 

następnego domu (na pole nr 79).  
META To był ciężki dzień, pełen wrażeń. Wiele gospodarstw domowych zostało 

spisanych. Pełen sukces! 


