
KS 01/32

Patriotyczny Programista

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
znosi (1) punkt wypalenia z Twoich pracowników 
działu HR. Twoi pozostali developerzy otrzymują (1) 
punkt wypalenia.

„Mamy mały problem. Nasz nowy kolega powołał się na klauzulę 
sumienia i odmówił tworzenia angielskich zmiennych.”

3

242 31



KS 02/32

Patriotyczny Programista

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
znosi (1) punkt wypalenia z Twoich pracowników 
działu HR. Twoi pozostali developerzy otrzymują (1) 
punkt wypalenia.

„Mamy mały problem. Nasz nowy kolega powołał się na klauzulę 
sumienia i odmówił tworzenia angielskich zmiennych.”

3

242 31







KS 05/32

Jurek Szambonurek

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
dodaje (1) punkt wypalenia wybranemu pracownikowi 
każdego gracza (dotyczy również Twoich pracowników).

3

242 31

„Kod legacy sprzed 10 lat? Repo w SVN?  
Czas założyć kombinezon szambonurka!”



KS 06/32

Jurek Szambonurek

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
dodaje (1) punkt wypalenia wybranemu pracownikowi 
każdego gracza (dotyczy również Twoich pracowników).

3

242 31

„Kod legacy sprzed 10 lat? Repo w SVN?  
Czas założyć kombinezon szambonurka!”



KS 07/32

Krówka 512+

Gdy jest na stole: 
na początku każdej tury otrzymujesz (512) zasobów. 
Za zagranie każdej karty musisz dopłacać (256) zasobów. 
Nie możesz płacić za dobieranie kart.

512+

242 31

„Czy je trawę, czy sobie leży, 512 zasobów się należy.”

Pracownik - HR



KS 08/32

Krówka 512+

Gdy jest na stole: 
na początku każdej tury otrzymujesz (512) zasobów. 
Za zagranie każdej karty musisz dopłacać (256) zasobów. 
Nie możesz płacić za dobieranie kart.

512+

242 31

„Czy je trawę, czy sobie leży, 512 zasobów się należy.”

Pracownik - HR







KS 11/32

Dyskusja o polityce

Na (1) turę wydajność wszystkich programistów 
spada do (0). Jeśli przy zagraniu karty dowolny gracz 
krzyknie „Super Partia!”, działanie efektu przedłuża 
się o (1) dodatkową turę.

„Moja racja jest mojsza niż twojsza.”

Karta akcji

221 3



KS 12/32

Dyskusja o polityce

Na (1) turę wydajność wszystkich programistów 
spada do (0). Jeśli przy zagraniu karty dowolny gracz 
krzyknie „Tylko Korwin!”, działanie efektu przedłuża 
się o (1) dodatkową turę.

„(…) i dlatego uważam, że Unia Europejska powinna zostać 
zniszczona.”

Karta akcji

221 3



KS 13/32

Dzień Liczby π 

Dzień Liczby Pi: ile cyfr po przecinku potrafisz wymienić? 
Otrzymujesz (1) punkt do projektu za każdą 
wymienioną cyfrę.

„Matematyk to ślepiec w ciemnym pokoju szukający czarnego 
kota, którego tam w ogóle nie ma.”

Karta akcji

221



KS 14/32

Dzień Liczby π 

Dzień Liczby Pi: ile cyfr po przecinku potrafisz wymienić? 
Otrzymujesz (1) punkt do projektu za każdą 
wymienioną cyfrę.

„Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, 
którzy uprawiają matematykę.”

Karta akcji

221



KS 15/32

Rok Linuksa

Tę kartę możesz zagrać w dowolnym momencie 
(również w turze przeciwnika). Ostatnia karta akcji 
zagrana przez innego gracza nie wywołuje żadnego 
efektu.

„Tu się zgina dziób pingwina!”

Karta akcji

221 3



KS 16/32

Rok Linuksa

Tę kartę możesz zagrać w dowolnym momencie 
(również w turze przeciwnika). Ostatnia karta akcji 
zagrana przez innego gracza nie wywołuje żadnego 
efektu.

„Tu się zgina dziób pingwina!”

Karta akcji

221 3





KS 18/32

Strajk Szkół Programowania

Zagrywanie i przenoszenie kart wiedzy kosztuje od 
teraz o (1) więcej.

„W ramach strajku wyrzucamy z naszej oferty naukę Javy  
w wersji Script.”

Karta akcji

1



KS 19/32

Będziecie mieli do portfolio

Możesz w tej turze za darmo zagrać (1) developera 
lub do (2) pracowników działu HR. Wydajność 
wszystkich Twoich developerów spada w tej turze 
do (0).

„Za moich czasów robiliśmy za darmo i człowiek się cieszył,  
że robota była.”

Karta akcji

221



KS 20/32

Będziecie mieli do portfolio

Możesz w tej turze za darmo zagrać (1) developera 
lub do (2) pracowników działu HR. Wydajność 
wszystkich Twoich developerów spada w tej turze 
do (0).

„Za moich czasów robiliśmy za darmo i człowiek się cieszył,  
że robota była.”

Karta akcji

221



KS 21/32

Polski Black Friday

Od teraz płacisz o (2) więcej za zagranie pierwszej 
karty w Twojej turze. Za zagranie każdej kolejnej 
karty w tej samej turze płacisz o (1) mniej.

„Podnieś ceny w czwartek o 30%, obniż je w piątek o 15%.”

Karta akcji

221



KS 22/32

Polski Black Friday

Od teraz płacisz o (2) więcej za zagranie pierwszej 
karty w Twojej turze. Za zagranie każdej kolejnej 
karty w tej samej turze płacisz o (1) mniej.

„Podnieś ceny w czwartek o 30%, obniż je w piątek o 15%.”

Karta akcji

221









KS 26/32

Oświadczenie w Social Media

„Kto buduje na ludzkiej głupocie, ten buduje pewnie i trwale.”

Karta akcji

221 3

Ta karta nic nie robi. 
Możesz opcjonalnie napisać na kartce  
kod „5P13RD4L4J 5L3d21U”, by przypomnieć  
sobie stare, dobre czasy.





KS 28/32

Owocowy Wtorek

„Owocowe Poniedziałki? Zróbmy z tego Owocowe Wtorki. 
Poniedziałki źle się kojarzą.”

Karta akcji

Wydajność programistów nie zmienia się.  
Za to pracownicy działu HR czują się spełnieni 
(dobierasz pod koniec tej tury dodatkową kartę  
za każdego kontrolowanego pracownika działu HR).

221



KS 29/32

Unicode

Jeśli posiadasz programistę z tą kartą wiedzy,  
to możesz w każdej chwili sprawdzić następną  
kartę w talii.

221 3

Wiedza +3

„I  unicode.”?



KS 30/32

Unicode

„I  unicode.”

Jeśli posiadasz programistę z tą kartą wiedzy,  
to możesz w każdej chwili sprawdzić następną  
kartę w talii.

221 3

Wiedza +3

?



KS 31/32

Scary Ponglish Code

„Z okazji Halloween udekorowaliśmy nasze biuro wycinkami 
kodu źródłowego rządowych projektów.”

Tę kartę wiedzy możesz zagrywać również na 
pracownikach działu HR, PM i Agile Coach.  
Jeśli zagrasz ją na programiście, to otrzyma  
(2) dodatkowe punkty wypalenia.

Wiedza +3

221




