Instrukcja
Tup Tup po Warszawie
CEL GRY
Celem gry jest zdobycie odznaki SYRENKI na każdej z zaplanowanych tras. Aby to
osiągnąć, musicie dotrzeć do 80 proc. (czyli większości) zabytków na danej trasie i
prawidłowo odpowiedzieć na pytania. Ilustracja odznaki Syrenki lub tej naszej tablicy z
odznakami.
O każdym zabytku przygotowano krótkie informacje. Możecie je przeczytać w każdej
chwili, klikając na znacznik na mapie.
QUIZ
Dla każdego zabytku przygotowano od 1 do 3 quizów. Na każde z pytań tylko jedna
odpowiedź jest prawidłowa.
Pamiętajcie – macie tylko jedną szansę odpowiedzi na dane pytanie. Jeśli jej nie znacie,
lepiej wycofajcie się i przeczytajcie opis jeszcze raz.
JAK ZOBACZYĆ PYTANIE QUIZOWE
Quizu nie możecie odczytać od razu – na początku jest zablokowany. Dopiero gdy
uruchomicie grę i dojdziecie do danego zabytku na odległość 20-50 metrów, quiz
zostanie odblokowany.
Informacja o tym zawsze wyświetli się w aplikacji.
1. Znacznik na mapie zmieni kolor z żółtego na malinowy.
2. Również w pasku dolnym zabytek zmieni kolor na malinowy.
3. Gdybyście w jednym momencie dotarli do kilku zabytków (na Starówce zabytki są tak
blisko siebie, że czasem otrzymacie możliwość odpowiedzenia na więcej quizów), to z
boku ekranu pojawi się malinowy znacznik. Klikając w niego, zobaczycie listę zabytków,
do których quiz jest dostępny.
ZDOBYWANIE PUNKTÓW
Odpowiadając prawidłowo na pytanie, otrzymacie punkt (gwiazdkę). Wszystkie zdobyte
gwiazdki w ramach TRAS i SWOBODNEGO ZWIEDZANIA sumują się.

Punkty zdobyte na danej trasie widoczne są na górze ekranu. Możecie zawsze
sprawdzić, ile zdobyliście punktów, klikając na PUNKTY w menu głównym.
ODZNAKI
Zdobywając punkty, na każdej trasie otrzymacie ODZNAKI.
ODZNAKĘ BAZYLISZKA otrzymasz za zdobycie min. 20% punktów.
ODZNAKĘ ZŁOTEJ KACZKI otrzymasz za zdobycie min. 50% punktów.
ODZNAKĘ SYRENKI otrzymasz za zdobycie min. 80% punktów.
TRASY i SWOBODNE ZWIEDZANIE
Możecie grać i jednocześnie zwiedzać Warszawę na dwa sposoby.
Możecie wybrać jedną z siedmiu tras: Top 10, Legendy Warszawy, Starówka dla
biegaczy, Starówka dla detektywów, Łazienki, Spacer nad Wisłą, z Ogrodu do Teatru.
Możecie też wybrać swobodne zwiedzanie. Wtedy nie ograniczacie się tematycznie ani
obszarowo. Spacerując po Warszawie, odkryjecie zabytki w dowolnej kolejności.
Wystarczy kliknąć „Swobodne zwiedzanie”, a następnie START.
IKONKI i SYMBOLE
Filtr – filtr zabytków
Zwiedzając swobodnie, możecie wybrać filtr i zwiedzać tylko te rodzaje zabytków, które
Was interesują – pomniki, muzea, kamienice, pałace czy kościoły.
Wystarczy kliknąć filtr i zaznaczyć wybrane rodzaje zabytków.
Gwiazdka – zdobyte punkty
Odpowiadając na pytania, zdobywacie punkty. Przy każdym zabytku można zdobyć ich
inną liczbę. Jeśli gwiazdka jest w środku pusta, oznacza to, że nie zdobyliście punktu.
Jeśli jest wypełniona, zdobyliście punkt.
Zabytki zaznaczone na mapie podzielono na sześć kategorii:
1) muzea i teatry, 2) architektura, 3) pałace i kamienice, 4) inne zabytki, 5) kościoły,
6) pomniki i tablice.
Łezka żółta, łezka malinowa i łezka niebieska – znacznik zabytków
Łezka żółta – na żółto zaznaczono zabytki z zablokowanym quizem (nieodwiedzone)
Łezka czerwona – na malinowo zaznaczono zabytki, przy których czeka odblokowany
quiz (odwiedzone, brak odpowiedzi na quiz) Przybliżając się do zabytku na odległość
20-50 metrów, odblokujecie quiz. Nie zawsze musicie odpowiedzieć na pytania od razu.
Znacznik umieszczony na mapie będzie przypominał, w ilu zabytkach czeka na Was
odblokowany quiz.
Łezka niebieska – na niebiesko zaznaczono zabytki, do których quiz rozwiązano

