
9 és 13, 15 és 47, 33 és 49 – mi a közös ezekben a számokban? Így van, 
mind páratlan szám! Ebben a játékban kettő vagy három lapot kell megtalál-
nunk az egyszerű matematikai feladatok megoldásához. A jó memória, kom-
binációs készség és szerencse a kulcs a sikerhez!

Tartalom:
49 kártya számokkal 1-49
  2 kocka 
  1 ív matrica a kockákra
  1 játékszabály

A célunk:
Az a célunk, hogy minél több matematikai feladatot oldjunk meg a helyes 
kártyák felfordításával. Akinek ez sikerül, és a játék végéig a legtöbb kártyát 
gyűjti össze, az megnyeri a játékot.

Előkészületek:
Az első játék előtt óvatosan emeljük ki a kártyákat a stancolt 
lapokból. A két kockára ragasszuk fel a mellékelt matricákat.
Minden kártyát a számos oldalával lefordítva fektessünk 
az asztalra, majd alaposan keverjük össze. Végül a 
lefordított kártyákat helyezzük le egy négyzetformába 
(7 x 7 lap).
A két kockát tegyük készenlétbe.

      A számítási memóriajáték Jens Sattler
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Hogyan kell játszani:
Válasszunk egy kezdő játékost. A soron lévő játékos mind a két kockával dob, 
amivel meghatározza a játékváltozatot és a feladatot. 

A játékváltozatok (fekete kocka)

Solo játék
Sorban egymás után megkíséreljük megoldani a feladatot, két kártya 
egymás utáni felfordításával. Az óramutató járásával megegyező irányban 
következünk. Aki nem oldja meg a feladatot, az a kártyákat ismét lefordít-
ja. A következő játékos felfordít két újabb kártyát, amikkel megpróbálja 
megoldani a feladatot. Ha sikerül megoldania a feladatot, magához veheti 
a kártyákat, és egy új kört kezd úgy, hogy dob a két kockával. Ezzel meg-
határozza az új játékváltozatot és feladatot. Ha egyikünknek sem sikerült 
megoldani a feladatot, a kört indító játékos újra dob a kockákkal, és így 
határozza meg az új feladatot, és a játékváltozatot.

Nyílt kör
Csakúgy, mint a Solo játékban, sorban egymás után megkíséreljük meg-
oldani a feladatot, két kártya felfordításával. Az óramutató járásával 
megegyező irányban következünk. Azonban a felfordított lapuk a kör vé-
géig felfordítva az asztalon marad. Ezeket az utánunk következő játékosok 
nem használhatják a feladat megoldásához. Miután mindenki felfordított 
két kártyát, a helyesen megoldott feladat 

vagy              a legmagasabb összeg,

vagy         a legkisebb különbség

amivel meghatározza a játékváltozatot és a feladatot. 

A játékváltozatok (fekete kocka)



határozza meg azt, hogy melyikünk veheti el a két kártyáját. Az összes többi 
kártyát visszafordítjuk. Aki megoldotta a feladatot, az kezdi a következő kört 
úgy, hogy dob a kockákkal. Egyezőség esetén minden kártyát lefordítunk és 
újra dobunk. Ha nincsen elegendő lap ahhoz, hogy mindenki felfordítson két 
lapot, akkor csak azok a játékosok vesznek részt a játékban, akik tudnak még 
lapokat felfordítani.

Kártyák száma egyenlő 3
A Solo játék ezen változatában az adott feladatot két lap helyett három 
lappal kell megoldani. 

Minden játékváltozata érvényes: Ha az első felfordított lapunk kizárja a feladat 
helyes megoldásának lehetőségét, akkor nem fordíthatunk fel további kártyát. Ez 
érvényes a         játékváltozat második lapjára is.

A feladatok (fehér kocka)

Páratlan számok – Csak páratlan számokat tartalmazó kártyákat fordítha-
tunk fel.

Páros számok – Csak páros számokat tartalmazó kártyákat fordíthatunk fel.

Összeg nagyobb, mint 60 – A felfordított kártyákon lévő számok összege 
nagyobb, mint 60.

Összeg kisebb, mint 20 – A felfordított kártyákon lévő számok összege 
kisebb, mint 20.

Osztható 5-tel – A felfordított kártyákon lévő számok összege 5-tel 
osztható.



A különbség kevesebb, mint 5 – A felfordított kártyákon lévő számok 
közötti különbség maximum 5. Ez a feladat a 3-as játékváltozat esetén 
különösen nehéz feladat. A felfordított legalacsonyabb és legmagasabb 
értékű szám között a különbség nem lehet nagyobb, mint 5. 
Például: Helyes a megoldás a 11,15 és 16 számok esetén.
Hibás a megoldás a 11,16 és 21 számok esetén

A vége:
A játék akkor ér véget, amikor az utolsó kártyát fordítjuk fel és a feladat azzal a 
lappal megoldható. Ha a kör végén már csak egy kártyát marad az asztalon, ez 
továbbra is az asztalon marad, és a játék véget az utolsó helyesen megoldott 
feladat adja meg. A győztes az a játékos, aki a legtöbb kártyát gyűjtötte!

Apró alkatrészeket tartalmaz! 
Fulladásveszély! Őrizze meg a címet. A változtatás jogát fenntartjuk.
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