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Vyrobeno v Rakousku

Už umím
ROZEZNÁVAT ČÍSLA

Karetní hra pro 2 - 6 hráčů od 4 let
se 3 herními obměnami

PIATNIK - hra č. 7581

C ZHra obsahuje:
36 hracích kariet
(9 setov po 4 kartách)

Úvod:
36 hracích kariet tvorí 9 rôznych setov po 4 kartách - tieto 4 karty majú vždy 
rovnakú farbu a predstavujú rovnaké číslo, znázornené buď:
1. ako číslice
2. ako neživé predmety (napr. klince)
3. ako živé predmety (napr. tulipány)
4. ako body na hracej kocke

1. „Rozoznávanie čísiel“ (2 - 6 hráčov)
Hracie karty dobre zamiešame a všetkým hráčom rozdáme rovnaký počet 
kariet. Pokiaľ hrá päť hráčov, obdrží prebytočnú (36) kartu najstarší hráč. 
Začína najmladší hráč vyložením „jednotkovej“ karty. Pokiaľ žiadnu nemá, je 
na rade ďalší hráč. Hráči potom jeden za druhým prikladajú k tejto vyloženej 
karte alebo vyloží novú „jednotkovú“ kartu. Na „jednotkovú“ kartu sa  dá 
priložiť „dvojková“ karta správneho druhu - tzn. na číslice prikladáme číslice, 
na neživé predmety len neživé predmety atď. Pokiaľ hráč nemôže priložiť 
žiadnu kartu, vynechá a hrá ďalší hráč. Vyhráva ten hráč, ktorý ako prvý 
vyložil všetky svoje karty.

2. „Rátanie do desiatich“ (2 - 4 hráči)
Hracie karty dobre zamiešame a každému hráčovi rozdáme 3 karty. 
Zostávajúce karty položíme obrázkami dole na kôpku do prostriedku stola. 
Začína najmladší hráč vyložením ľubovoľnej karty. Ostaní hráči teraz jeden za 
druhým prikladajú jednu zo svojich kariet k už vyloženým kartám. Z kôpky 
v prostriedku stola doplňujú počet svojich kariet zase na tri.
Poznámka: až dojdú karty z kôpky v prostriedku stola, hrá sa ďalej s menším 
počtom kariet v ruke, pokiaľ nie sú vyložené všetky karty.

Prikladať sa dá k ľubovoľnej karte tak dlho, pokiaľ je súčet číselných hodnôt 
jednotlivých kariet vo všetkých smeroch - vodorovne a kolmo (nie úhlopriečne) 
maximálne 10.
Poznámka: na obrázku vidíte rôzne možnosti vykladania kariet. X znamená, 
že na označené miesto už nesmie byť priložená žiadna karta. 

Hráč, ktorý priložením karty doplní súčet v niektorom rade alebo stĺpci na 10, 
získa 1 bod. Hra končí v okamihu, keď sú priložené všetky karty alebo keď sa 
nedá priložiť žiadna ďalšia karta (to sa stáva ale veľmi zriedka). Vyhráva ten 
hráč s najviac bodmi.

3. „Číselné kvarteto“ (3 - 6 hráčov)
Karty dobre zamiešame a všetkým hráčom rozdáme rovnaký počet kariet. 
Pokiaľ hrá pät hráčov, obdrží prebytočnú (36) kartu najmladší hráč. Ten tiež 
hru začína a pýta sa niektorého zo spoluhráčov na konkrétnu kartu - napr. 
„Máš číslicu štyri?“. Pokiaľ spytovaný hráč túto kartu má, musí mu ju dať.  
Úspešný pýtajúci sa sa potom pýta ďalej. Pokiaľ spytovaný hráč požadovanú 
kartu nemá, je teraz na rade on sám. Akonáhle jeden z hráčov získa všetky 
4 časti jedného setu (jedného čísla resp. farby), odloží toto „kvarteto“ pred 
seba na stôl. Hra končí, akonáhle je odložený posledný set. Vyhráva ten hráč, 
ktorý získal najviac kvartét.

Ak máte otázky a pripomienky k hre „Už viem ROZOZNÁVAŤ ČÍSLA“,
obráťte sa, prosím, na:

DENIS LAUKO
Kvetná 3, 911 05 Trenčín

www.lauko.sk
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© 2003 PIATNIK, Viedeň
Vyrobené v Rakúsku

Už viem
ROZOZNÁVAŤ ČÍSLA

Kartová hra pre 2 - 6 hráčov od 4 rokov
s 3 hernými obmenami

PIATNIK - hra č. 7581

SKHra obsahuje:
36 hracích karet
(9 sad po 4 kartách)

Úvod:
36 hracích karet tvoří 9 různých sad po 4 kartách - tyto 4 karty mají vždy 
stejnou barvu a představují stejné číslo, znázorněné buď:
1. jako číslice
2. jako neživé předměty (např. hřebíky)
3. jako živé předměty (např. tulipány)
4. jako body na hrací kostce

1. „Rozeznávání čísel“ (2 - 6 hráčů)
Hrací karty dobře zamícháme a všem hráčům rozdáme stejný počet karet. 
Pokud hraje pět hráčů, obdrží přebytečnou (36.) kartu nejstarší hráč. Začíná 
nejmladší hráč vyložením „jedničkové“ karty. Pokud žádnou nemá, je na 
řadě další hráč. Hráči pak jeden za druhým přikládají k této vyložené kartě 
nebo vyloží novou „jedničkovou“ kartu. Na „jedničkovou“ kartu lze přiložit 
jen „dvojkovou“ kartu správného druhu - tzn. na číslice přikládáme číslice, 
na neživé předměty jen neživé předměty atd. Pokud hráč nemůže přiložit 
žádnou kartu, vynechá a hraje další hráč. Vyhrává ten hráč, který jako první 
vyložil všechny své karty.

2. „Počítání do deseti“ (2 - 4 hráči)
Hrací karty dobře zamícháme a každému hráči rozdáme 3 karty. Zbývající 
karty položíme obrázky dolů na hromádku uprostřed stolu. Začíná nejmladší 
hráč vyložením libovolné karty. Ostatní hráči nyní jeden za druhým přikládají 
jednu ze svých karet k již vyloženým kartám. Z hromádky uprostřed stolu 
doplňují počet svých karet zase na tři.
Poznámka: až dojdou karty z hromádky uprostřed stolu, hraje se dál 
s menším počtem karet v ruce, dokud nejsou vyloženy všechny karty.

Přikládat lze k libovolné kartě tak dlouho, dokud je součet číselných hodnot 
jednotlivých karet ve všech směrech - vodorovně a kolmo (ne úhlopříčně) 
maximálně 10.
Poznámka: na obrázku vidíte různé možnosti vykládání karet. X znamená, že 
na označené místo už nesmí být přiložena žádná karta. Hráč, který přiložením 
karty doplní součet v některé řádce nebo sloupci na 10, získá jeden bod.

Hra končí v okamžiku, kdy jsou přiloženy všechny karty nebo když nelze 
přiložit žádnou další kartu (to se ale stává velmi zřídka). Vyhrává hráč s nejvíce 
body.

3. „Číselné kvarteto“ (3 - 6 hráčů)
Karty dobře zamícháme a všem hráčům rozdáme stejný počet karet. Pokud 
hraje pět hráčů, obdrží přebytečnou (36.) kartu nejmladší hráč. Ten také hru 
začíná a ptá se některého ze spoluhráčů na konkrétní kartu - např. „Máš 
číslici čtyři?“. Pokud dotazovaný hráč tuto kartu má, musí mu ji dát. Úspěšný 
tazatel se pak ptá dál. Pokud dotazovaný hráč požadovanou kartu nemá, 
je nyní na řadě on sám. Jakmile jeden z hráčů získá všechny 4 části jedné 
sady (jednoho čísla resp. barvy), odloží toto „kvarteto“ před sebe na stůl. 
Hra končí, jakmile je odložena poslední sada. Vyhrává ten hráč, který získal 
nejvíce kvartet.

Máte-li dotazy a připomínky ke hře „Už umím ROZEZNÁVAT ČÍSLA“,
obraťte se, prosím, na:

PIATNIK PRAHA s.r.o.
Lužná 591, 161 00 Praha 6

www.piatnik.cz
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