
Co jest potrzebne, ùeby móc graç?
Ty i twój przeciwnik bèdziecie potrzebowaç swoich wıasnych
talii skıadajàcych siè z 60 kart, monety do losowania i kilku
oznaczników do oznakowania szkód wyrzàdzonych waszym
Pokémonom. Moùecie uùyç  monet groszowych lub dowolnych
innych oznakowaä, jeùeli zabraknie wam oznaczników.

Jak wygraç?
W grze Pokémon moùesz wygraç na trzy róùne sposoby. Po pierwsze, na pczàtku gry
odkıadasz 6 spoœród swoich kart jako Nagrody. Za kaùdym razem, kiedy jeden z
Pokémonów twojego przeciwnika zostaje Znokautowany, bierzesz jednà ze swoich nagród
i dokıadasz jà do kart, które masz w rèce. Po pobraniu wszystkich szeœciu spoœród swoich
Nagród, wygrywasz grè! (W ten sposób wygrywa siè wièkszoœç partii.) Po drugie,
wygrywasz równieù, jeùeli twój przeciwnik z koäcem dowolnej kolejki nie ma juù
Aktywnego Pokémona (ani Pokémona na ƒawce Rezerwowej, który mógıby go zastàpiç). I
wreszcie wygrywasz, jeùeli przeciwnik przy rozpoczèciu swojej kolejnej kolejki nie bèdzie
juù mieç ùadnych kart w swojej talii.

Na czym polega gra Pokémon?
Ty i twój przeciwnik na zmianè gracie kartami ze swojej rèki. Niektóre z tych kart bèdà
Podstawowymi kartami Pokémonów (Basic Pokémon cards), kartami Ewolucji (Evolution
cards), które czynià Pokémony wièkszymi i silniejszymi, oraz kartami Energii (Energy
cards), które pomagajà im w walce. Moùesz równieù graç kartami Poskramiaczy (Trainer
cards) – te karty wykonujà róùne zadania, ùeby pomóc ci wygraç. 

Moùesz mieç wiele Pokémonów na stole w tym samym czasie, ale tylko jeden z nich (zwany
„Aktywnym Pokémonem") bèdzie walczyç dla ciebie w danym momencie. Pozostaıe bèdà
oczekiwaç na twojej ƒawce Rezerwowej, gotowe, ùeby przystàpiç do walki. Przy kaùdej
swojej kolejce gry bèdziesz mieç szansè, ùeby zaatakowaç swoim Aktywnym Pokémonem,
który albo wyrzàdzi szkody Aktywnemu Pokémonowi twojego przeciwnika (zwanemu
„Pokémonem Broniàcym” przez okres trwania ataku), albo spowoduje coœ innego, jak na
przykıad Uœpi go, Zdezorientuje, Sparaliùuje lub Otruje. Jeùeli twój atak wyrzàdzi doœç
szkód, ùeby Znokautowaç Broniàcego Pokémona, bèdziesz mógı pobraç jednà ze swoich 6
Nagród. Kiedy zdobèdziesz swojà szóstà Nagrodè (tzn. kiedy Znokautujesz 6  Pokémonów
swojego przeciwnika), wygrywasz!
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Jakiego rodzaju karty wystèpujà w grze
Podstawowe karty Pokémonów (Basic Pokémon) sà najwaùniejszymi kartami.
Walczà one dla ciebie w kaùdej kolejce przeciwko Pokémonom twojego przeciwnika.
Karty Ewolucji (Evolution cards) nakıada siè na karty swoich Podstawowych
Pokémonów (a czasami na inne karty Ewolucji). Czynià one twojego Pokémona wièkszym i
silniejszym.
Karty Energii (Energy cards) sà doıàczane do Pokémonów, aby dodaç im energii, której
potrzebujà do uùycia w atakach.
Karty Poskramiaczy (Trainer cards) sà kartami jednorazowego uùycia, które
wykonujà jakieœ jednorazowe zadanie, po czym sà odrzucane.

Rozpoczècie gry
• Przetasuj swojà taliè i wyciàgnij pierwsze 7

kart. Poıóù pozostaıe w talii karty przed
sobà frontowà stronà kart do doıu.

• Ty i twój przeciwnik wybieracie z rèki po
jednej karcie Podstawowego Pokémona (na
karcie takiej w lewym górnym rogu bèdzie
widniaı napis „Basic Pokémon” - Podstawowy
Pokémon) i kıadziecie jà frontowà stronà do
doıu. To bèdà wasze Aktywne Pokémony.

• Kaùdy gracz, jeœli sobie tego ùyczy, moùe
wybraç do 5 Podstawowych Pokémonów z
rèki i poıoùyç je frontowà stronà do doıu
na swojej ƒawce Rezerwowej (jest to miejsce, gdzie Pokémony czekajà, kiedy nie sà
Aktywnymi Pokémonami).

• Poıóùcie szeœç kart ze swojej talii przed sobà frontowà stronà do doıu. To sà wasze
Nagrody, które weûmiecie, kiedy Pokémon przeciwnika zostanie Znokautowany. Nie
wolno wam popatrzeç na kartè, która jest Nagrodà, dopóki jej nie zdobèdziecie.

• Rzuçcie monetè, aby zadecydowaç kto zaczyna grè jako pierwszy. Moùecie do tego
uùyç specjalnej monety Pokémona, jeùeli jà macie.

• Odwróçcie wszystkie Pokémony, Aktywne i oczekujàce na ƒawce Rezerwowej, które
zostaıy umieszczone na stole.

Co mogè zrobiç, jeùeli nie
mam w rèku karty

Podstawowego Pokémona?
Pokaù karty z rèki swojemu przeciwnikowi,
przetasuj je razem z resztà swojej talii i
pobierz 7 nowych kart. Twój przeciwnik
moùe wtedy pobraç do dwóch dodatkowych
kart. Jeùeli nadal nie bèdziesz mieç w rèku
karty Podstawowego Pokémona,
powtórzysz ten sam proces, lecz twój
przeciwnik za kaùdym razem moùe pobraç
do dwóch dodatkowych kart!
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Tak powinno wyglàdaç pole gry

• Twoje Nagrody

• Twój
Aktywny
Pokémon

• Twoje Pokémony
oczekujàce na
ƒawce
Rezerwowej 
(do 5-ciu)

• Twój plik
odrzuconych
kart

• Twoja talia
kart

• Nagrody
twojego
przeciwnika

• Oczekujàce na ƒawce
Rezerwowej Pokémony
twojego przeciwnika
(do 5-ciu)

• Odrzucone karty
twojego przeciwnika

• Talia kart przeciwnika

• ƒawka
Rezerwowa twojego
przeciwnika

• Wewnètrzne
pole gry

• Twoja ƒawka 
Rezerwowa

• Aktywny Pokémon
twojego przeciwnika



Pozostaw miejsce na swój plik odrzuconych kart. Wszystkie
twoje karty, które zostanà odrzucone z gry, bez wzglèdu na
to z jakiego powodu bèdà odrzucone, pójdà na ten stos.

W trakcie gry bèdziesz kıadı karty na stole. Wszystkie karty
na stole, które znajdujà siè w polu Aktywnego Pokémona lub
na ƒawce Rezerwowej uwaùane sà za karty „bioràce udziaı w

grze”. Karty, które masz w rèce, twoje Nagrody oraz karty w stosie
odrzuconych kart uwaùane sà za karty „nie bioràce udziaıu w grze”

Karty Pokémonów, karty Ewolucji i karty Energii bèdà na
stole – bèdà braıy udziaı w grze – kiedy nimi zagrasz z rèki.
Moùesz ich uùywaç w grze w kaùdej kolejce. Karty

Poskramiacza jednak mogà byç uùyte tylko raz, po czym sà odrzucane
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100Fire Spin Discard 2 Energy cards
attached to Charizard in order to use
this attack.

Flame Pokémon. Length: 5' 7",Weight: 200 lbs.

Spits fire that is hot enough to melt boulders. Known to
unintentionally cause forest fires. LV. 76   #6

Pokémon Power: Energy Burn As often as you
like during your turn (before your attack), you may turn
all Energy attached to Charizard into     Energy for the
rest of the turn. This power can’t be used if Charizard
is Asleep, Confused, or Paralyzed.

-30

Charizard 120 HP
Evolves from Charmeleon Put Charizard on the Stage 1 card

STAGE 2

Karta Pokémona
Nazwa

Stadium Ewolucji

Koszt i tekst Ataku

Tekst dodatkowy

Poziom

Numer potwora
Numer karty

Symbol rzadkoœci

Punkty Ciosów

Rodzaj Pokémona
(lub Bezbarwny)

Dane Pokémona

Ilustrator

Szkoda na skutek ataku

Moc Pokémona 
(lub Koszt Ataku i tekst)
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Switch 1 of your Benched
Pokémon with your Active
Pokémon.

SwitchNazwa

Tekst zasad

Numer karty
Symbol rzadkoœci

Karta Poskramiacza

Ilustrator

©1995, 96, 98 Nintendo, Creatures, GAMEFREAK. ©1999 Wizards. 98/102Illus. Keiji Kinebuchi

Symbol
Energii

Karta Energii

Ilustrator
Numer
karty
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KLUCZ do
symboli Energii

oG Trawa

oR Ogieä

oW Woda

oL Piorun

oP Energia psychiczna

oF Walka

oC Bezbarwna



Moùemy zaczàç grè!
W trakcie gry ty i twój przeciwnik gracie na zmianè. W trakcie gry twojego przeciwnika, nie
wolno ci robiç nic poza wymianà swojego Aktywnego Pokémona, jeùeli zostanie
Znokautowany (patrz niùej). Podczas swojego ruchu, wykonaj kroki, które podajemy poniùej.

Co moùesz zrobiç w trakcie swojej kolejki gry?
Moùesz  zrobiç wiele rzeczy w czasie swojego ruchu! Na
poczàtek zawsze pociàgasz kartè, a atakujesz na koäcu. A oto
wszystkie dziaıania, które moùesz wykonaç:

POCIÄGNIJ KARTÈ
WYKONAJ DOWOLNE z poniùszych czynnoœci w dowolnym porzàdku
tyle razy ile sobie ùyczysz:
• Poıóù Podstawowego Pokémona na ƒawce Rezerwowej
• Dokonaj Ewolucji Pokémona bioràcego udziaı w grze
• Doıàcz kartè Energii do Pokémona (tylko jeden raz w danej kolejce)
• Zagraj kartà Poskramiacza
• Wycofaj swojego Aktywnego Pokémona
• Uùyj Mocy Pokémona
ZAATAKUJ swoim Aktywnym Pokémonem
W tym momencie KO§CZY SIÈ twój ruch4

3

2
1

POCIÄGNIJ kartè
Zawsze zaczynasz swój ruch od pociàgniècia karty z talii. (Jeùeli na poczàtku twojego
ruchu wyczerpana jest twoja talia kart, gra jest zakoäczona, a twój przeciwnik wygrywa).

WYKONAJ DOWOLNE z poniùszych czynnoœci w dowolnym porzàdku
tyle razy, ile sobie ùyczysz:

• Poıóù Podstawowego Pokémona na ƒawce Rezerwowej
Wybierz Podstawowego Pokémona z rèki i poıóù go frontowà stronà do góry na swojej
ƒawce Rezerwowej. Nie moùesz mieç równoczeœnie wiècej niù 5 Pokémonów na ƒawce
Rezerwowej, a wièc moùesz na niej poıoùyç nowego Pokémona tylko, jeœli na ƒawce
Rezerwowej masz 4 lub mniej Pokémonów.

2

1
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Niestety, nie moùesz przeprowadziç ewolucji Pokémona,
którym wıaœnie zagraıes lub przeszedı ewolucjè w tym ruchu.
Poza tym, ùaden gracz nie moùe przeprowadziç ewolucji

Pokémona w swoim pierwszym ruchu. I w koäcu, tak, moùesz dokonaç
ewolucji Pokémona, który oczekuje na ƒawce Rezerwowej, poniewaù liczy
siè jako bioràcy udziaı w grze!

W przeciwieästwie do wièkszoœci czynnoœci, które moùesz
wykonaç w czasie swojej kolejki, tè moùesz wykonaç tylko raz
w trakcie danej kolejki. Poza tym, pamiètaj, ùe moùesz

doıàczyç kartè Energii do Pokémona oczekujàcego na twojej ƒawce
Rezerwowej.  Poniewaù  on teù bierze udziaı w grze!

• Dokonaj Ewolucji Pokémona bioràcego udziaı w grze 
Jeùeli masz w rèku kartè, która mówi „Przeszedı Ewolucjè od „stadium …”, a „stadium
…” jest nazwà Pokémona, który bierze juù udziaı w grze, moùesz zagraç tà kartà z rèki
i naıoùyç jà na tego wıaœnie Pokémona. Nawywa siè to „Ewolucjà” Pokémona.

Na przykıad: Julia ma kartè, która siè nazywa Ninetales i która ma napis
„Przeszedı Ewolucjè od Vulpix”, a takùe ma kartè Vulpix w grze. Moùe ona naıoùyç kartè
Ninetales na kartè Vulpix.

Kiedy Pokémon przechodzi ewolucjè, zachowuje wszystkie karty doıàczone do niego
(karty Energii, karty Ewolucji itd.) oraz wszystkie szkody, które juù mu wyrzàdzono, lecz
karty z poprzednich ataków i Moce Pokémona, od którego zaczyna ewolucjè zostajà
odrzucone. Wszystkie inne skutki ataku na tego Pokémona zostajà odrzucone – Sennoœç,
Dezorientacja, Paraliù i Trucizna, lub teù cokolwiek innego, co jest rezultatem ataku
wykonanego przez jakiegoœ Pokémona wczeœniej.

• Doıàcz kartè Energii do Pokémona
Weû kartè Energii z rèki i doıàcz jà do jednego ze swoich Pokémonów bioràcych udziaı
w grze (poıóù jà pod kartà Pokémona). 
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Moc Pokémona nie jest tym samym co atak Pokémona, a wièc
jeœli uùyjesz Mocy Pokémona, moùesz nadal zaatakowaç!

• Zagraj kartà Poskramiacza
Kiedy chcesz zagraç kartà poskramiacza, wykonaj polecenie podane na karcie, a
nastèpnie odıóù jà na plik odrzuconych kart.

• Wycofaj swojego Aktywnego Pokémona
Moùesz wymieniç swojego Aktywnego Pokémona jednym z Pokémonów oczekujàcych na
ƒawce Rezerwowej. Aby to zrobiç, musisz odrzuciç kartè Energii doıàczonà do
Aktywnego Pokémona, równà Kosztowi Wycofania, który jest podany w prawym dolnym
rogu. (Przeczytasz wiècej na temat kosztów w czèœci „Zaatakuj swoim Aktywnym
Pokémonem”). Jeùeli nie moùesz tego zrobiç, nie moùesz wycofaç Pokémona.  Pokémony
bez Kosztu Wycofania nie muszà traciç Energii – mogà wycofaç siè „bez zapıaty”.

Pokémon, który jest Uœpiony lub Sparaliùowany nie moùe siè wycofaç. Zdezorientowany
Pokémon moùe spróbowaç wycofania siè, lecz nie wiadomo, czy mu siè to uda. (Dlaczego
tak siè moùe staç, zostanie wyjaœnione w dalszej czèœci zasad).

Kiedy twój Aktywny Pokémon przechodzi na ƒawkè (bez wzglèdu na to, czy zostaı
wycofany, czy dostaı siè tam w inny sposób), zachowuje on wszelkie swoje karty Energii,
karty Ewolucji i oznaczniki iloœci szkód, które juù posiada. Wszystko inne co zwiàzane
jest z tym Pokémonem zostaje odrzucone – Sen, Dezorientacja, Paraliù, Trucizna lub
wszystko inne co mogıoby byç rezultatem wczeœniejszego ataku innego Pokémona.

Jeùeli wycofasz swojego Aktywnego Pokémona, moùesz nadal zaatakowaç w tej kolejce
uùywajàc swojego nowego Aktywnego Pokémona.

• Uùyj Mocy Pokémona
Niektóre Pokémony majà specjalnà „Moc Pokémona”, której mogà uùyç, kiedy biorà
udziaı w grze. (Pamiètaj, ùe Pokémony oczekujàce na ƒawce Rezerwowej takùe biorà
udziaı w grze). Wiele z tych Mocy moùe byç uùyte przed atakiem. Kaùda moc Pokémona
jest jednak inna, a wièc powinieneœ dokıadnie przeczytaç tekst, aby sprawdziç, jak kaùda
moc dziaıa.
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Wymagana iloœç jest podana na lewo od nazwy ataku.

Musisz mieç wymaganà iloœç Energii doıàczonà do Pokémona,
aby zastosowaç jego atak, lecz nie musisz odrzucaç kart
Energii, ùeby zaatakowaç. Karty te pozostajà doıàczone do

twojego Pokémona, o ile napis na karcie nie mówi czegoœ innego!

ZAATAKUJ swoim Aktywnym Pokémonem
Jeùeli chcesz, twój Aktywny Pokémon moùe zaatakowaç Aktywnego Pokémona twojego
przeciwnika (zwanego równieù „Pokémonem Broniàcym”). Jest to ostatnia czynnoœç jakà
moùesz wykonaç w swoim ruchu – po niej nie moùesz juù nic zrobiç. Moùesz zaatakowaç tylko
jeden raz w czasie swojej kolejki, a twój Pokémon moùe za kaùdym razem uùyç tylko jednego
ze swoich ataków. Aby zaatakowaç powiedz po prostu swojemu przeciwnikowi, który z ataków
Pokémona zostanie zastosowany. Moùesz zaatakowaç jedynie wtedy, kiedy masz przynajmniej
takà iloœç Energii doıàczonej do swojego Aktywnego Pokémona, jaka jest potrzebna.

3

• Energia
Dowolny rodzaj Energii - oG oR oW oL oP oF lub oC– moùe byç uùyty przy wymogu
Energii Bezbarwnej (oC). Jednak tylko Energia odpowiedniego rodzaju moùe byç uùyta
przy wymogu tego rodzaju Energii. Na przykıad, moùesz zastosowaç atak z symbolami 
oR oR oC umieszczonymi obok niego tylko wtedy, kiedy ten Pokémon ma co najmniej 3
Energie doıàczone do niego, z których co najmniej 2 sà Energià oR.

• Szkoda
Kiedy atakujesz, przeczytaj opis ataku, jaki stosujesz, aby wykonaç go. Dla kaùdej szkody
wynoszàcej 10 punktów, jakà wywoıuje atak twojego Pokémona (liczba podana na prawo
od nazwy ataku), poıóù oznacznik szkody na Aktywnym Pokémonie swojego przeciwnika.
Jeùeli jakiœ Pokémon kiedykolwiek osiàgnie szkody co najmniej równe jego Punktom
Ciosów (na przykıad, 4 lub wiècej oznaczników szkody, znajdujàcych siè na Pokémonie,
posiadajàcym 40 Punktów Ciosów), jest on natychmiast Znokautowany.
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Atak nie bèdzie zazwyczaj zaleùeç od kolejnoœci czynnoœci
jakie w nim wykonasz, ale jeùeli jest zaleùny od kolejnoœci, oto
kolejnoœç, w jakiej musisz go przemyœleç! Najpierw pıacisz

wszelkie koszty (na przykıad, odrzucasz wszystkie karty Energii) zanim
sprawdzisz, jakie skutki wywoıuje atak. W nastèpnej kolejnoœci, przed
wszystkimi innymi skutkami, liczy siè wyrzàdzona szkoda. Poza tym, Brak
Odpornoœci uwzglèdnia siè przed wszystkimi innymi skutkami, które
mogà wpıynàç na wielkoœç szkody.

• Brak Odpornoœci i Odpornoœç
Niektóre Pokémony majà Brak Odpornoœci w stosunku do Pokémonów lub Odpornoœç na
Pokémony innego rodzaju. (Na przykıad, Charmander ma Brak Odpornoœci w stosunku
do Pokémona oW). Pokémon Broniàcy otrzymuje podwójnà szkodè ze strony Pokémona,
w stosunku do którego ma Brak Odpornoœci, oraz otrzymuje o 30 punktów mniejszà
szkodè, jeùeli ma w stosunku do niego Odpornoœç.

Co siè stanie, kiedy twój Pokémon zostanie Znokautowany?
Kiedykolwiek jeden z twoich Pokémonów zostaje Znokautowany, odıóù jego kartè
Podstawowego Pokémona i wszystkie karty doıàczone do niego (karty Ewolucji, karty
Energii itd.) do swojego pliku odrzuconych kart. Twój przeciwnik bierze wtedy do rèki
jednà ze swoich Nagród (nawet jeùeli sam Znokautowaıeœ swojego Pokémona!). Musisz
potem zastàpiç swojego Aktywnego Pokémona Pokémonem ze swojej ƒawki. (Jeùeli nie
moùesz tego zrobiç, poniewaù twoja ƒawka Rezerwowa jest pusta, przegrywasz). Jeùeli
twój Aktywny Pokémon i Aktywny Pokémon przeciwnika zostajà znokautowane w tym
samym czasie, gracz który rozgrywa aktualnà kolejkè, zastèpuje swojego Pokémona w
ostatniej kolejnoœci. Gracz, który rozgrywa aktualnà kolejkè, równieù w ostatniej
kolejnoœci wybiera swojà Nagrodè.

Na tym KO§CZY SIÈ twój ruch
Istniejà czynnoœci, które moùna czasami wykonaç po zakoäczeniu wıasnej kolejki, a
przed rozpoczèciem ruchu przeciwnika. Po zakoäczeniu tych rzeczy zaczyna siè kolejka
twojego przeciwnika.

4
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Co siè dzieje po ruchu kaùdego gracza?
Po ruchu kaùdego gracza, jeùeli Aktywny Pokémon jest Otruty, poniesie on szkody, a jeùeli jest
Uœpiony lub Sparaliùowany, moùe odzyskaç siıy. Nastèpnie zaczyna siè kolejka przeciwnika.

Jak dziaıa Sen, Dezorientacja, Paraliù i Trucizna?
Niektóre ataki powodujà Uœpienie, Dezorientacjè, Paraliù lub Otrucie Pokémona
Broniàcego. To wszystko nie dotyczy Pokémonów znajdujàcych siè na ƒawce Rezerwowej,
jedynie Pokémona Aktywnego. W istocie, jeùeli Pokémon przechodzi na ƒawkè Rezerwowà
wszystkie te skutki sà odrzucone. Dokonanie ewolucji Pokémona równieù oznacza, ùe nie
bèdzie on juù Uœpiony, Zdezorientowany, Sparaliùowany, ani Otruty.

Sen
Jeœli Pokémon jest Uœpiony, nie moùe atakowaç ani wycofaç siè. W momencie kiedy
Pokémon zostanie Uœpiony, uıóù go bokiem, aby wskazaç, ùe Œpi. Po kolejce kaùdego z
graczy, podrzuç monetè. Reszka bèdzie oznaczaç, ùe Pokémon siè obudzi (uıóù kartè w
normalnej pozycji), a odwrotna strona monety oznacza, ùe bèdzie on nadal w stanie
Uœpienia, a ty bèdziesz musiaı czekaç do zakoäczenia nastèpnej kolejki, aby znowu
spróbowaç go obudziç.

Dezorientacja
Jeùeli Pokémon jest Zdezorientowany, musisz podrzuciç monetè za kaùdym razem, kiedy chcesz
spróbowaç nim zaatakowaç lub kiedykolwiek chcesz go wycofaç. Uıóù Zdezorientowanego
Pokémona gıowà w twoim kierunku, ùeby wskazaç, ùe jest Zdezorientowany.

Kiedy próbujesz wycofaç Zdezorientowanego Pokémona, najpierw musisz opıaciç Koszt
Wycofania odrzucajàc karty Energii. Nastèpnie podrzucasz monetè. Reszka oznacza, ùe
normalne wycofanie jest dopuszczalne. Odwrotna strona oznacza, ùe wycofanie nie jest
moùliwe i nie moùesz próbowaç ponownego wycofania w tej kolejce.

Kiedy próbujesz atakowaç zdezorientowanym Pokémonem, musisz najpierw rzuciç
monetè. Reszka oznacza, ùe atak przebiegnie normalnie, lecz odwrotna strona monety
oznacza, ùe Pokémon zaatakuje sam siebie i wyrzàdzi sobie szkodè w iloœci 20 punktów.
(Jeùeli Pokémon ma Brak Odpornoœci lub Odpornoœç w stosunku do swojego wıasnego
rodzaju, lub jeùeli jest jakiœ inny efekt, który wpıywa na atak, zastosuj je tak samo, jak
przebiegaıoby to normalnie).
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Przy odwrotnej stronie monety Aktywny Pokémon wyrzàdza sobie
20 punktów szkody nawet, jeùeli normalnie jego atak nie wyrzàdza
szkody (jak w przypadku ataku Wycofanie Pokémona Squirtle).

Sparaliùowany
Jeùeli Pokémon jest Sparaliùowany, nie moùe atakowaç, ani wycofaç siè. Uıóù Pokémona w
poprzek, aby wskazaç, ùe jest Sparaliùowany. Jeùeli Aktywny Pokémon jest Sparaliùowany,
odzyskuje on siıy po nastèpnym ruchu swojego gracza. Moùesz wtedy przestawiç kartè do
wıaœciwej pozycji.

Oznacza to, ùe jeùeli twój Pokémon zostaje Sparaliùowany, nie
bèdzie braı udziaıu w akcji przy twoim nastèpnym ruchu, a
po nim wróci do normalnego stanu.

Normalna pozycja

Uœpiony Sparaliùowany

Zdezorientowany

Pozycje kart
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Otruty
Jeùeli Pokémon jest Otruty, umieœç na nim „znak otrucia”, aby wskazaç, ùe jest otruty.

Dopóki Pokémon jest Otruty, przyjmuje 10 punktów szkody po kaùdym ruchu gracza, bez
uwzglèdniania Braku Odpornoœci i Odpornoœci. Jeùeli atak moùe otruç Pokémona, który juù
jest otruty, nie zostaje on podwójnie otruty, lecz zamiast tego nowe otrucie zastèpuje
poprzednie.

Znak, którego uùywa siè do oznaczenia otrucia musi wyglàdaç
inaczej niù znak szkody.

Czy twój Pokémon moùe byç równoczeœnie 
uœpiony i zdezorientowany?
Jeùeli Pokémon zostanie zaatakowany podczas, gdy jest Uœpiony, Zdezorientowany lub
Sparaliùowany, a rezultatem nowego ataku jest Uœpienie, Dezorientacja lub Paraliù, poprzedni
stan jest usunièty i tylko nowy siè liczy. Jednak tylko te trzy efekty ataku sà stanami, które
wymazujà siè nawzajem. Na przykıad, Pokémon moùe byç Zdezorientowany i Otruty w tym
samym czasie.

PRZESTA§ TERAZ 
CZYTAÇ!

Masz teraz dosyç informacji, ùeby zaczàç graç, a
wièc rozegraj kilka partii, zanim przejdziesz do
Zaawansowanych Zasad Gry!
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