
Sid Meier`s Civilization: A New Dawn  
Opis kart akcji 

Slot - pozycja na torze akcji (1, 2, 3, 4, 5) 
 

 I II III IV 

Przemysł 
(Industry) 

Garncarstwo 
(Pottery) 

Hodowla Zwierząt 
(Animal Husbandry) 

Nacjonalizm 
(Nationalism) 

Urbanizacja 
(Urbanization) 

+1  
produkcja 

cuda świata 

Zbuduj 1 cud świata. Twoja 
produkcja jest równa numerowi 
slotu. 
 
Lub, zbuduj 1 miasto na polu 
typem odpowiadającemu temu 
slotowi lub słabszemu w 
odległości 2 pól od 
przyjacielskiego pola.  

Zbuduj 1 cud świata. Twoja 
produkcja jest równa numerowi slotu. 
 
Lub, zbuduj 1 miasto na polu typem 
odpowiadającemu temu slotowi lub 
słabszemu, w odległości 3 pól od 
przyjacielskiego pola 
 
Lub, zbuduj 1 miasto na pustym polu 
typem odpowiadającemu temu 
slotowi lub słabszemu, przyległym do 
przyjacielskiej karawany 

Zbuduj 1 cud świata. Twoja 
produkcja jest równa numerowi 
slotu lub jeżeli ta karta jest na 
piątym slocie twoja produkcja 
równa jest 7. 
 
Lub, zbuduj 1 miasto na polu 
typem odpowiadającemu temu 
slotowi lub słabszemu, w 
odległości 4 pól od przyjacielskiego 
pola. Możesz liczyć odległość 
poprzez wodę. 

Zbuduj 1 cud świata. Twoja produkcja jest 
równa numerowi slotu. 
 
Lub, zbuduj 1 miasto na polu typem 
odpowiadającemu temu slotowi lub 
słabszemu, w odległości 5 pól od 
przyjacielskiego pola. Możesz liczyć 
odległość poprzez wodę. 
 
Następnie, jeśli budujesz miasto umieść 2 
żetony kontroli przylegle do tego miast. Te 
tokeny mogą być umieszczone na polach 
typem odpowiadających temu slotowi lub 
słabszemu. 

Kultura 
(Culture) 

Wczesne Imperium 
(Early Empire) 

Dramat i Poezja 
(Drama and Poetry) 

Służba Cywilna 
(Civil Service) 

Media Masowe 
(Mass Media) 

+1  
żeton kontroli 

Umieść 2 żetony kontroli na 
polach typem odpowiadających 
temu slotowi lub słabszemu, 
które są przyległe do 
przyjacielskich miast. 
 

Umieść 2 żetony kontroli na polach 
typem odpowiadających temu slotowi 
lub słabszemu, które są przyległe do 
przyjacielskich miast. 
 
Następnie, możesz przemieścić 1 
swój żeton kontroli do przyległego 
niebędącego wodą pola, które jest 
puste (nie zawiera tokena lub 
plastikowej figurki). 

Umieść 2 żetony kontroli na polach 
typem odpowiadających temu 
slotowi lub słabszemu, które są 
przyległe do przyjacielskich miast. 
 
Następnie, umieść 1 żeton kontroli 
na polu typem odpowiadającemu 
temu slotowi lub słabszemu, który 
jest przyległy do przyjacielskiego 
pola. 

Umieść 3  żetony kontroli na polach typem 
odpowiadających temu slotowi lub 
słabszemu, które są przyległe do 
przyjacielskich miast. 
 
Następnie, wybierz żeton kontroli przeciwnika 
w odległości 2 pól od przyjacielskiego pola. 
Jeżeli żeton kontroli przeciwnik nie jest 
ufortyfikowany, zamień go na swój nie 
ufortyfikowany żeton kontroli. Jeżeli żeton 
kontroli przeciwnika jest ufortyfikowany 
odwróć go na nie ufortyfikowaną stronę.  



 

Nauka 
(Science) 

Astrologia 
(Astrology) 

Matematyka 
(Mathematics) 

Części Zamienne 
(Replace Parts) 

Energia Nuklearna 
(Nuclear Power) 

+1  
rozwoju tarczy 

technologii 

Rozwiń swoją tarczę 
technologii o liczbę pozycji 
równą numerowi slotu. 
 

Umieść 1 żeton handlu z zasobów na 
1 karcie akcji. 
 
Następnie, rozwiń swoją tarczę 
technologii o liczbę pozycji równą 
numerowi slotu. 

Pozyskaj 1 surowiec zgodnie z 
twoim wyborem z zasobów. Nie 
możesz pozyskać zasobu typu 
który posiadasz.  
 
Następnie, rozwiń swoją tarczę 
technologii o liczbę pozycji równą 
numerowi slotu. 

Jeżeli rozpatrujesz tą kartę z piątego slotu, 
wybierz jedno pole. Na tym polu i na 
wszystkich przyległych polach zniszcz 
wszystkie nie ufortyfikowane żetony kontroli i 
odwróć wszystkie ufortyfikowane żetony 
kontroli na nie ufortyfikowaną stronę.  
 
Następnie, rozwiń swoją tarczę technologii o 
liczbę pozycji równą numerowi slotu. 

Ekonomia 
(Economy) 

Handel Zagraniczny 
(Foreign Trade) 

Waluta 
(Currency) 

Moc Party 
(Steam Power) 

Kapitalizm 
(Capitalism) 

+1  
pole zasięgu 

każda  

Przenieść wszystkie swoje 
karawany do 3 pól. Możesz 
przemieszczać na pola typem 
odpowiadające temu slotowi 
lub słabszemu. 

Przenieść wszystkie swoje karawany 
do 4 pól. Możesz przemieszczać na 
pola typem odpowiadające temu 
slotowi lub słabszemu. 
 
Twoje karawany mogą 
przemieszczać się na pola z 
barbarzyńcami. Jeżeli przemieścisz 
karawanę na pole z barbarzyńcą  

Przenieść wszystkie swoje 
karawany do 6 pól. Możesz 
przemieszczać na pola typem 
odpowiadające temu slotowi lub 
słabszemu. 
 
Następnie, możesz wymienić jeden 
posiady z żeton surowca z innym 
żetonem surowca z zasobów. 

Przenieść wszystkie swoje karawany do 6 
pól. Możesz przemieszczać na pola typem 
odpowiadające temu slotowi lub słabszemu. 
 
Raz na turę, po tym jak zrealizujesz tą kartę, 
możesz wybrać inna kartę. Zrealizują tą kartę 
tak jakby było ona na pierwszym slocie ale 
nie zmieniaj pozycji tej karty.  

Wojskowość 
(Military) 

Kamieniarstwo 
(Masonry) 

Wyroby z żelaza 
(Iron Working) 

Produkcja Masowa 
(Mass Production) 

Latanie 
(Flight) 

+1  
siła walki  

Ufortyfikuj żetony kontroli w 
liczby równej lub mniejszej 
numerowi slotu. 
 
Lub, przeprowadź do 2 ataków 
w odległości 2 pól od 
przyjacielskiego pola. Twoja 
siła walki jest równa numerowi 
slotu. 

Ufortyfikuj żetony kontroli w liczby 
równej lub mniejszej numerowi slotu. 
 
Lub, przeprowadź do 2 ataków w 
odległości 3 pól od przyjacielskiego 
pola. Twoja siła walki jest równa 
numerowi slotu plus 1, lub plus 3 
jeżeli atakuje się barbarzyńców.  

Przeprowadź do 2 ataków w 
odległości 3 pól od przyjacielskiego 
pola. Twoja siła walki jest równa 
numerowi slotu plus 2, Możesz 
atakować poprzez wodę. 
 
Następnie,ufortyfikuj żetony 
kontroli w liczby równej lub 
mniejszej numerowi slotu minus 1 
za każdy przeprowadzony atak.  

Ufortyfikuj żetony kontroli w liczby równej lub 
mniejszej numerowi slotu. 
 
Lub, przeprowadź do 3 ataków w odległości 5 
pól od przyjacielskiego pola. Twoja siła walki 
jest równa numerowi slotu plus 3. Możesz 
atakować poprzez wodę, pola przeciwnika, 
barbarzyńców i państwa-miasta. 
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