
Ka¿da karta ma cztery cechy:

Kszta³t 
elementów

Kolor 
elementów

Liczba 
elementów

Wype³nienie 
elementów

Liczba graczy: 1-20
Wiek: 6+
Czas: 20 min.

81 kart – i ka¿da z nich jest inna, ka¿da wyj¹tkowa, tak jak ca³a gra. 

Celem gry jest odnaleŸæ SET-a 3 kart wœród 12 odkrytych kart umieszczonych na 
stole. Tylko najszybszemu i najbardziej spostrzegawczemu z graczy mo¿e siê to 
udaæ. Wygra gracz, który zgromadzi najwiêcej SET-ów. 

Jeden SET sk³ada siê zawsze z trzech kart. Ka¿da z czterech cech powinna byæ na 
tych kartach taka sama lub ca³kowicie ró¿na. Podczas poszukiwania SET-a gracz 
musi odpowiedzieæ sobie na cztery nastêpuj¹ce pytania:

Czy liczba elementów jest na ka¿dej karcie taka sama, czy ró¿na?

Czy kolor elementów jest na ka¿dej karcie taki sam, czy ró¿ny?

Czy kszta³t elementów jest na ka¿dej karcie taki sam, czy ró¿ny?

Czy wype³nienie elementów jest na ka¿dej karcie takie samo, czy ró¿ne?

Jedynie w momencie, gdy gracz mo¿e odpowiedzieæ twierdz¹co na ka¿de z po-
wy¿szych czterech pytañ, uda³o mu siê znaleŸæ SET. Przyk³ady SET-ów znajduj¹ siê 
na koñcu instrukcji. 

Szybki start 

Aby szybko rozpocz¹æ grê w SET-a pocz¹tkuj¹cy gracze powinni wykorzystaæ tylko 
27 kart posiadaj¹cych jedn¹ wspóln¹ cechê (np. wszystkie karty z ca³kowitym 
wype³nieniem lub tego samego koloru). W ten sposób pomija siê jedn¹ cechê, 
dziêki czemu zestawy mo¿na odnaleŸæ ³atwiej i szybciej. Gdy gracze naucz¹ siê ju¿ 
szybko odnajdowaæ SET-y, bazuj¹c jedynie na trzech cechach, dopiero wtedy 
powinni potasowaæ wszystkie karty i rozegraæ pe³n¹ wersjê gry. Ten wariant jest 
równie¿ odpowiedni do gry z dzieæmi. 

Przebieg gry – szukamy SET-a!

Wszystkie 81 kart nale¿y potasowaæ i umieœciæ na stole w formie zakrytego stosu. 

Nastêpnie wyk³ada siê na œrodek sto³u 12 odkrytych kart w formie prostok¹ta 3 x 4 
karty.

Owal Czerwony Jeden Brak

Fala Fioletowy Dwa W paski

Romb Zielony Trzy Ca³kowite 



UWAGA: Trzy karty wchodz¹ce w sk³ad SET-a mog¹ znajdowaæ siê w dowolnych 
miejscach, nie musz¹ ze sob¹ s¹siadowaæ. 

Wszyscy graj¹ równoczeœnie! Ka¿dy stara siê jak najszybciej odnaleŸæ SET-a. Je¿eli 
graczowi wydaje siê, ¿e mu siê to uda³o krzyczy „SET” i pokazuje karty, które 
go tworz¹. 

Jeœli prawid³owo wskaza³ karty, zabiera je i k³adzie zakryte przed sob¹, ka¿dy ze-
brany SET przynosi 1 punkt. Ze stosu odkrywa siê trzy nowe karty. 

Je¿eli nieprawid³owo wskaza³ karty, rozgrywka jest kontynuowana, gracze dalej 
poszukuj¹ SET-a, a gracz, który pope³ni³ b³¹d, traci jeden punkt i nie zabiera 
¿adnych kart. 

Brak SET-a w puli? Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wœród 12 znajduj¹cych siê na stole kart nie 
zostanie utworzony ¿aden SET (albo gracze nie mog¹ go odnaleŸæ przez d³ugi czas). 
W takim wypadku ze stosu odkrywa siê trzy dodatkowe karty (³¹cznie bêdzie 
odkrytych 15 kart). Po znalezieniu SET-a nie dok³ada siê kolejnych trzech kart, 
poniewa¿ na stole jest ju¿ 12 kart. 

Koniec gry – brak SET-ów!

Rozgrywka siê koñczy kiedy wszystkie karty ze stosu zostan¹ wy³o¿one, a z odkry-
tych kart na stole nie bêdzie mo¿na utworzyæ SET-a. 

Wygrywa gracz, który ma najwiêcej punktów. Zostaje on mistrzem SET-a!

Gra turniejowa

Gra turniejowa (rozgrywana od 3 osób) ma tyle rozdañ, ilu graczy bierze udzia³ 
w rozgrywce. Ka¿de rozdanie rozpoczyna siê od przetasowania stosu kart. W ka¿dej 
rundzie jeden gracz przejmuje rolê mistrza SET-a i jest odpowiedzialny za taso-
wanie, rozk³adanie i dok³adanie kart podczas uzupe³niania miejsc na stole. Gracz 
ten nie bierze jednak udzia³u w rozgrywce. 

Kiedy skoñcz¹ siê karty w stosie, a z odkrytych kart na stole nie bêdzie mo¿na 
utworzyæ SET-a notuje siê punkty zdobyte przez wszystkich graczy (ka¿dy SET to 
jeden punkt) i nastêpny gracz zostaje mistrzem SET-a. 

Kiedy ka¿dy z graczy by³ mistrzem SET-a podlicza siê wszystkie punkty i osoba, która 
w sumie zdobêdzie najwiêcej punktów zostaje zwyciêzc¹ turnieju. 

Przyk³adowe SET-y 

1. Wszystkie trzy karty maj¹ ten sam kolor elementów, tê sam¹ ich liczbê, ten sam 
kszta³t elementów i ró¿ne wype³nienie. 

2. Wszystkie trzy karty maj¹ ró¿ne kszta³ty, ró¿ne kolory, ró¿n¹ liczbê elementów
i takie samo wype³nienie. 

3. Wszystkie trzy karty maj¹ ró¿ne kszta³ty, ró¿ne kolory, ró¿n¹ liczbê elementów 
i ró¿ne wype³nienie. 

To nie s¹ SET-y

1. Wszystkie trzy karty maj¹ ten sam kszta³t, tê sam¹ liczbê elementów, ró¿ny 
kolor, ale nie maj¹ ani takiego samego ani ró¿nego wype³nienia (jedno 
wype³nienie ca³kowite i dwa, które nie maj¹ wype³nienia). 

2. Wszystkie trzy karty maj¹ tak¹ sam¹ liczbê elementów, taki sam kszta³t i ró¿ne 
wype³nienie, ale nie maj¹ ani takiego samego ani ró¿nego koloru (jeden 
zielony i dwa czerwone).

3. Wszystkie trzy karty nie maj¹ ani takiej samej ani ró¿nej liczby elementów (na 
jednej karcie jest jeden element, a na dwóch trzy elementy), nie maj¹ ani ta-
kiego samego ani ró¿nego koloru (dwie w kolorze zielonym i jedna fioletowa), 
nie maj¹ ani takiego samego ani ró¿nego wype³nienia (dwa w paski i jedno 
pe³ne), nie maj¹ ani takiego samego ani ró¿nego kszta³tu (dwie fale i jeden 
owal). 

Jeœli dwie karty maj¹ jak¹œ cechê, a trzecia jej nie ma, to nie tworz¹ one SET-a. 
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Masz jakieœ pytania? Napisz do nas, a my chêtnie Ci pomo¿emy!
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