
Przegląd kart badaczy i wystawWiedza ogólna (8 kart)
• działa na każdym  

z obszarów wykopalisk;
• ograniczenie: gracz może 

wykorzystać tylko tyle 
kart wiedzy ogólnej, ile 
wykorzystał kart wiedzy 
specjalistycznej;

• po skorzystaniu  
z karty wiedzy należy 
ją zachować.

Każdy symbol zapewnia 
1 punkt: 2 punkty 1 punkt 1 punkt 2 punkty 3 punkty 2 punkty

Wiedza specjalistyczna 
(książki specjalistyczne,  
po 9 kart na każdy obszar)
• działa na jednym obszarze 

wykopalisk;
• zapewnia punkty 

zwycięstwa graczowi, 
który posiada największą 
wiedzę specjalistyczną  
o danym obszarze;

• po skorzystaniu z karty 
należy ją zachować.

Wiedza specjalistyczna 
(„Podania ludowe”, po 1 
karcie na każdy obszar)
• działa na jednym ob

szarze wykopalisk;
• po wykorzystaniu karty 

należy ją odrzucić.

Sterowiec (2 karty)
• skraca czas dowolnej 

podróży do 0 tygodni;
• po wykorzystaniu karty 

należy ją odrzucić.

Automobil (2 karty)
• skraca czas podróży o 1 

tydzień, jeśli podróż trwa 
3 lub więcej tygodni;

• po skorzystaniu z karty 
należy ją zachować.

Asystent (6 kart)
• 2 karty asystentów zapewniają  

1 punkt wiedzy specjalistycznej  
o każdym obszarze;

• 3 karty asystentów zapewniają  
2 punkty wiedzy specjalistycznej  
o każdym obszarze;

• jeśli gracz podczas rozpoczęcia wykopalisk 
skorzysta z dwóch lub trzech kart asystentów, 
ich karty należy zachować;

• jeśli gracz podczas rozpoczęcia wykopalisk 
skorzysta z tylko jednej karty asystenta, za
pewni ona jeden punkt wiedzy specjalistycznej 
o każdym obszarze, ale po jej zagraniu należy 
ją odrzucić.

Łopata (6 kart)
• 2 karty łopat pozwalają graczo

wi wylosować 1 dodatkowy żeton 
wykopalisk;

• 3 karty łopat pozwalają graczowi 
wylosować 2 dodatkowe żetony 
wykopalisk;

• jeśli gracz korzysta z dwóch lub  
trzech kart łopat, po wykorzystaniu  
nie należy ich odrzucać;

• jeśli gracz korzysta tylko z jednej karty 
łopaty, pozwala mu ona wylosować 
1 dodatkowy żeton wykopalisk, ale 
po wykorzystaniu należy odrzucić jej 
kartę.

Specjalne wykopaliska (2 karty)
• ta karta jest ważnym 

pozwoleniem na prowadzenie 
wykopalisk;

• działa na każdym obszarze;
• po wykorzystaniu należy ją 

odrzucić.

Zjazd naukowy (9 kart)
Zapewnia graczowi maksymalnie 
28 punktów zwycięstwa. Gracz 
otrzymuje:
za 1 zjazd naukowy – 1 punkt;
za 2 zjazdy naukowe – 3 punkty;
za 3 zjazdy naukowe – 6 punktów;
za 4 zjazdy naukowe – 10 punktów;
za 5 zjazdów naukowych –  
15 punktów;
za 6 zjazdów naukowych –  
21 punktów;
za 7 zjazdów naukowych –  
28 punktów.

Mała wystawa (5 kart)
• zapewnia graczowi  

4 punkty zwycięstwa  
na koniec gry;

• trwa 3 tygodnie;
• wymaga 3 artefaktów  

z 2 określonych obszarów.

Duża wystawa (5 kart)
• zapewnia graczowi  

5 punktów zwycięstwa 
na koniec gry;

• trwa 4 tygodnie;
• wymaga 6 artefaktów  

z 3 konkretnych obszarów.

Przedmioty znalezione na 
Krecie

Amfora
1700–1500 p.n.e. 
Czara ofiarna z kwarcu.

Miedziana tarcza
Jaskinia Ideon  
Andron, mityczne 
miejsce narodzenia 
Zeusa.

Afrodyta  
z Argyroupolis
I wiek n.e. 
Marmurowy posąg.

Sfinks
XV wiek p.n.e. 
Statuetka sfinksa  
z Malii.

Larnaks
1320–1300 p.n.e. 
Zdobiona trumna 
wraz z wiekiem.

Mechanizm 
z Antikythiry
150–100 p.n.e. 
Mechaniczny 
przyrząd do obli
czania pozycji ciał 
niebieskich.

Fresk byka
1700–1500 p.n.e.
Fresk z pałacu  
w Knossos.

Dzban
Około 1300 p.n.e.
Pękaty dzban  
z ceramiki.

Hełm z Aksos
Miedziany hełm.

Dysk z Fajstos
Około 1700 p.n.e.
Dysk o średnicy 
około 16 cm.

Statuetki
Około 720 p.n.e.
Ze świątyni Apolla 
w Dreros.

Wężowa bogini
2000–1800 p.n.e.
Figurka bogini wężów, 
znaleziona w pałacu 
w Knossos, na Krecie.

Byk minojski
1500 p.n.e. 
Kamienny ryton 
z Małego Pałacu 
w Knossos.



Przedmioty znalezione w 
Egipcie

Przedmioty znalezione w 
Palestynie

Przedmioty znalezione w 
Grecji

Przedmioty znalezione w 
Mezopotamii

Amulet Senusereta
1985–1785 p.n.e.
XII dynastia.
W zasobach British 
Museum.

Popiersie Nefertiti
1350 p.n.e.
XVIII dynastia, zna
lezione w Armanie 
w 1912 roku.

Paleta Narmera
Około 3000 p.n.e.
Znaleziona  
w Hierakonpolis  
w 1898 roku.

Miseczki z fajansu
1450 p.n.e.
Często zakopywane 
z ciałem – lotos był 
symbolem odro
dzenia.

Papirus z Abusir
Około 2360 p.n.e.
Fragmenty odnale
zione w 1893 roku  
w Abusirze.

Pieczęć królowej 
Neferusobek
1899–1795 p.n.e. 
XII dynastia.

Kamień z Rosetty
196 p.n.e.
Odnaleziony  
w 1799 roku pod
czas egipskiej kam
panii Napoleona.

Lustro z brązu
2040–1750 p.n.e.
Lustro ozdobione 
wizerunkami sokołów.

Skarabeusz  
Tutanchamona
1323 p.n.e.
Amulet  
pogrzebowy.

Statuetka uszebti
Około 1600–300 p.n.e.
W jednym grobowcu 
znajdowano czasem do 
400 takich figurek.

Grobowiec Pepinakhta
1425 p.n.e.
Odkopany w 1889 
roku w Tebach.

Mumia Ramzesa II
Około 1213 p.n.e.
Odnaleziona w 1886 
roku w Deir el Bahari.

Maska Tutanchamona 
Około 1323 p.n.e.
Odnaleziona w 1922 
albo 1923 roku.

Zwoje z Qumran
Około 300–68 p.n.e.
Odnalezione w jas
kini w 1947 roku.

Stela Merenptaha
Około 1200 p.n.e.
Odnaleziona w 1896 
roku w Tebach.

Tabula lusoria
Około 50 p.n.e.
Rzymska gra 
planszowa.

Stojak sakralny
1100–1000 p.n.e. 
Aszdod, Izrael. 
34,7 cm wysokości, 
średnica podstawy 14,2 cm.

Statua
Statua ze świątyni 
Jahwe w Aradzie.

Rzymska moneta
Około 59 n.e.
Moneta z wizerunkiem 
miejskich przywódców 
Judei.

Ossuarium
Urna z I wieku.

Stela z Tel Dan
825–800 p.n.e. 
Stela z czarnego 
bazaltu odnaleziona 
w 1993 roku.

Menora
VI wiek n.e. 
Odnaleziona 
w synagodze 
w Tyberiadzie.

Statuetka byka
Około 1300 p.n.e.

List z Amarna
XIV wiek p.n.e. 
Odnaleziony 
w Hebronie.

Sarkofagi
XIV–XIII wiek p.n.e.
Cmentarz w Deir al Balah, 
ceramiczne, 190 cm.

Medalion Tyche
Około 582 p.n.e. 
Medalion z wizerun
kiem bogini Tyche 
z Tinszemet.

Wenus z Milo
Około 100 p.n.e.
Odnaleziona w 1820 
roku na greckiej wyspie 
Milos.

Maska Agamemnona
1500 p.n.e.
Odnaleziona w 1876 
roku przez Heinricha 
Schliemanna.

Skarb Priama
2500–2300 p.n.e.
Znaleziony w Troi 
w 1873 roku.

Omfalos
V wiek p.n.e.
„Pępek świata” 
znaleziony  
w Delfach.

Koń z brązu
Około V wiek p.n.e.

Monety z Attyki
IV wiek p.n.e.

Woźnica z Delf
478–474 p.n.e.
Statua z brązu.

Fryz Panatenajski
447–438 p.n.e.

Wyzieziony  
do Wielkiej 
Brytanii 
w 1801 roku.

Czara z Attyki
Około 470 p.n.e.
Czara z Attyki  
z wizerunkiem 
czerwonych 
postaci.

Atena Warwakion
II wiek n.e.
Rzymska kopia 
posągu Ateny  
Partenos Fidiasza.

Posąg Zeusa
460 p.n.e.
Odnaleziony w 1926 
roku w morzu 
u wybrzeży Przylądka 
Artemizjon.

Hełm Militiadesa
Około V wiek p.n.e.
Znaleziony w Olimpii.

Pieczęć Troi
XII wiek p.n.e.  
Odnaleziona w 1873 
roku przez Heinri
cha Schliemanna.

Pieczęć Gudei
2135 p.n.e.
Z kolekcji Zygmunta 
Freuda.

Postać Lilith
2000 p.n.e.
Postać Lilith na tera
kotowej sumeryjskiej 
tabliczce z Ur.

Złoty kielich z Ur
2600–2400 p.n.e.
Odnaleziony w 1922 
roku na cmentarzu 
królewskim w Ur.

Babiloński lew
Około 1300 p.n.e.

Epos o Gilgameszu
VII wiek p.n.e.
Tablica XI, wersja  
z Niniwy.

Szklana miska  
z Nimrod
IX wiek p.n.e.
Odnaleziona 
w pałacu króla 
Aszurnasirpala II.

Biały obelisk
1050–1031 p.n.e.
Odnaleziony w 1853 
roku w Niniwie.

Waza z Warki
3100 p.n.e.
Alabastrowa waza 
z miasta Uruk.

Kodeks Hammurabiego
1800–1750 p.n.e.
Odnaleziony w 1902 
roku w Suzie.

Złoty hełm  
Meskalamduga
Około 2500 p.n.e.
Odnaleziony  
na cmentarzu  
królewskim w Ur.

Maska Sargona
Około 2300 p.n.e.
Wykonana z brązu 
głowa króla Sargona 
Wielkiego.

Tabliczki z pismem 
klinowym
Najstarsze tabliczki  
z gliny/terakoty, około 
3200–3000 p.n.e.

Skarb z Nimrud
IX wiek p.n.e.
Odnaleziony w 1988 
roku w pałacu 
w Nimrud.


