
Sid Meier`s Civilization: A New Dawn  
Opis kart cudów świata 

 
 

 Anctiont Wonder Anctiont Wonder Medieval Wonder Medieval Wonder Modern Wonder Modern Wonder 

Kultura 
(Culture) 

Hanging Gardens Stonehenge Chichen Itza Forbidden City Sydney Opera House Eiffel Tower 

 

Na początku swojej tury 
możesz położyć 1 żeton 
kontroli na polu z 
poziomem trudności 4 
lub mniej, które jest 
przyległe do 
przyjacielskiego miasta.  

Po tym jak położysz 
żeton kontroli na 
wzgórzu możesz 
położyć żeton kontroli 
na 1 lub więcej polach 
wzgórz przyległych do 
tego pola (które może 
uruchomić ten efekt 
ponownie) 

Kiedy kładziesz żeton 
kontroli możesz położyć 
go na pustym polu lasu, 
które nie jest przyległe 
do przyjacielskiego 
miasta 

Na początku twojej tury 
możesz zniszczyć 1 
żetony kontroli 
przeciwnika w pobliżu 
przyjacielskiego pola. 

Żetony kontroli 
przeciwnika wpływają 
na twoje rozwiniecie 
miast. 

Na początku twojej tury 
możesz wybrać na 
mapie 2 żetony kontroli 
przeciwnika należące 
do tego samego gracza. 
Ten gracz zamienia 1 z 
tych żetonów z 1 twoim 
nieużywanym i nie 
ufortyfikowanym 
żetonem kontroli.  

Nauka 
(Science) 

Oracle Pyramids Porcelanowa Wieża Potala Palace Kreml Oxford University  

 

Na początku swojej tury 
możesz zamienić 2 
sąsiadujące karty akcji 

Kiedy budujesz ten cud 
wybierz do 3 kart akcji I 
poziomu na torze akcji. 
Zamień je z kartami 
akcji II poziomu tego 
tych samych typów.  

Kiedy budujesz ten cud 
zamień do 2 kart na 
twoim torze akcji z 
kartami wyższego 
poziomu tego samego 
typu 

Możesz mieć 4 karty 
dyplomacji od każdego 
innego gracza.  
Kiedy budujesz ten cud 
możesz wziąć łącznie 3 
karty dyplomacji według 
swojego wyboru od 
innych graczy.  

Podczas ataku na pole 
przeciwnika zwiększa 
twoją siłę walki o 4 jesli 
masz wiecej 
ufortyfikowanych 
żetonów kontroli na 
mapie niż broniący 
gracz.  

Kiedy zamieniasz kartę 
inną niż karta nauki nie 
musisz jej zamieniac z 
kartą tego samego typu 
(??) 

Ekonomia 
(Economy) 

Colossus Great Lighthouse Great Zimbabwe Machu Picchu Big Ben Estadio do Maracana 

 

Kiedy rozpatrujesz twoją 
ekonomiczną kartę akcji 
twoje karawany mogą 
przemieścić się o 

Kiedy budujesz miasta, 
możesz budować na 
pustych polach na 
krawędziach mapy tak 

Możesz umieści do 4 
żetonów handlu na tej 
karcie zamiast na 
kartach akcji. 

Kiedy rozpatrujesz kartę 
na pierwszym lub 
drugim slocie toru akcji 
możesz traktować nią 

Podczas ataku i obrony 
zwiększa siłę walki o 2 
za każdą karawanę w 
pobliżu bronionego 

Po rozpatrzeniu karty 
akcji innej niż karta 
ekonomiczna możesz 
rozpatrzyć  swoją kartę 



dodatkowe 6 pól, 
dzielone (pomiędzy 
karawany) jak 
wybierzesz.  

jakby były one w 
odległości 2 od 
przyjacielskich pól. 

Na początku swojej tury 
możesz przemieścić 
żetony handlu z tej karty 
na karty akcji  

jakby była na trzecim 
slocie toru akcji.  

pola.  ekonomiczną  

Wojskowość 
(Military) 

Petra Terracotta Army Alhambra Venetian Arsenal Pentagon Ruhr Valley 

 

Podczas obrony 
zwiększa się walki o 2. 
 
Barbarzyńcy nie mogą 
przemieszczać się na 
pola z twoimi miastami 
lub ufortyfikowane 
żetony kontroli 

Podczas ataku 
zwiększa siłę walki o 2 

Podczas ataku i obrony 
zwiększa siłę walki o 2 

Raz na turę po tym jak 
rozpatrzysz kartę na 
piątym slocie toru akcji 
możesz rozpatrzyć ją 
ponownie traktując ją 
jakby była na pierwszym 
slocie 

Podczas ataku 
zwiększa siłę walki o 2. 
Cel twojego ataku może 
być w dowolnej 
odległości  

Podczas obrony 
zwiększa siłę walki o 5. 
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