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A játék célja
Találd meg elsőként azokat a gyümölcsöket a két kártyán, melyeknek összege 10! 
Mondd be és vedd el a kártyákat! A legtöbb kártyát összegyűjtő játékos nyer. 

A 10-et az alábbi szabályok szerint rakhatod össze:

Először is, meg kell találnod két vagy több olyan gyümölcsöt két kártyán, melyeknek 
az összege pontosan 10.

Ez lehetséges úgy, hogy egy gyümölcs az egyik és egy a másik kártyán található; 
VAGY két gyümölcs az egyik kártyán, egy pedig a másikon, és így tovább.  
(de a 10-et nem rakhatod ki egyetlen kártyáról, legalább egy gyümölcsnek a másik 
kártyán kell lennie).

A 10-et kiadó gyümölcsöknek mindkét kártyán egyezniük kell fajtájuk (pl. két banán; 
három eper stb.) vagy színük szerint (pl. 2 zöld gyümölcs, 4 kék gyümölcs stb.).

Az a játékos, aki megtalálta a 10-et, bemondja és szükség esetén meg is mutatja, 
miből tevődik össze. Ha a 10-et azonos fajtájú gyümölcsökből rakta össze, akkor 
a játékos azt mondja pl.: “10 eper!” vagy “10 körte!”. Ha a 10-et azonos színű 
gyümölcsökből rakta ki, akkor a bemondás lehet pl.: “10 zöld!” vagy “10 piros!”.

A játék menete
A játék elején minden játékos egy lapot kap lefelé fordítva. A többi kártya az asztal 
közepén lévő pakliban marad, felfelé fordítva.

Amikor az osztó “START!” -tal elindítja a kört, minden játékos felfordítja lapját és 
megpróbálja kirakni a 10-et a saját ill. a kártyapakli felső lapjának felhasználásával.
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Játékszabály

Amikor egy játékos megtalálta a 10-et, bemondja és megmutatja, majd a középen lévő 
kártyapakli legfelső kártyáját a saját kártyájának tetejére rakja.

Így a középen lévő kártyapakli tetejére most új kártya kerül, és minden játékos újabb 
10-est keres. A játék addig tart, amíg a középen lévő kártyapakli el nem fogy.

Az a játékos nyer, aki a játék végére a legtöbb kártyalapot gyűjtötte össze.

“10 Ananász!”

“10 piros!”
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A 10 két piros gyümölcsből, 
egy piros 4-esből és egy 
piros 6-osból tevődik össze. 
Ebben az esetben a piros 
7-est nem kell számolni, hogy 
meglegyen a 10.

A 10 nem csak két, hanem 
több számból is kirakható.
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“Maximum” játék
Ebben a játékváltozatban a játékosok a 10-es összegek keresése helyett azt a színt, 
vagy azt a gyümölcsöt próbálják megnevezni, melyeknek összege a legnagyobb.

Játék kisebb gyerekekkel

“Háromtól-Tizenötig” játék
Ebben a játékváltozatban a célszám körönként változik. A játékosoknak először a 
gyümölcsök olyan kombinációját kell megtalálniuk, melyek 3-at, majd 4-et, 5-öt, 
6-ot adnak ki, egészen 15-ig. 15-nél a játék befejeződik, a játékosok megszámolják a 
kártyáikat és győztest hirdetnek.

A másik lehetőség, hogy a játék visszafelé folytatódik a 3-ig, azaz “Háromtól-
tizenötig – és háromig vissza!”

Fontos különbség az eredeti játékhoz képest, hogy a célszámot nem csak 
összeadással lehet elérni, hanem két szám különbségeként is.

Például: a 3-at ki lehet rakni 5-ből és 2-ből (mert 5-2=3).

“Körte!”

“Lila!”
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A Frui10 játékot azok a gyerekek is játszhatják, akik már ismerik a számokat, de 
még nem tudják megtalálni a 10-es összegeket. Ehelyett keressenek olyan 
gyümölcspárokat, melyeken ugyanaz a szám látható és a gyümölcs színe, vagy a 
fajtája megegyezik.

Az a játékos, aki párt talál, bemondja és megmutatja a számot, pl.: “lila 4” vagy 
“ananász 1”.

A “Maximum” játék szabályai egyszerűek:

 • Az összes kártya középen van lefelé fordítva, és az osztó a legfelső két lapot 
felcsapja (ha könnyíteni szeretnél a játékon, akkor csak egy kártyalapot, ha 
nehezíteni, akkor hármat).

 • A játékosok a legnagyobb összeget kiadó gyümölcsfajtát, vagy színt keresik.
 • Minden játékos igyekszik a leggyorsabban megtalálni a maximum összeget kiadó 

kombinációt (minden játékos csak egyszer próbálkozhat).
 • Minden játékosnak meg kell mondania, mi a maximum összeget adó kombináció. 

Ha szerinte azt már egy másik játékos megnevezte előtte, akkor passzolhat.
 • Aki helyesen megnevezi a maximum összeget adó kombinációt, begyűjti 

kártyákat.

További fejlesztő játékok – 
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Az eredeti Frui10 játékszabályt egyszerűsíteni is lehet.

Minden játékos két kártyalapot kap a középen lévő pakliból és a saját két lapján 
kell megkeresnie a 10-et (anélkül, hogy valaki elvinné az orra elől a kártyákat.).  
Ha a játékos megtalálja a 10-et és bemutatja az osztónak, két új kártyát kap. A játék 
végére a legtöbb kártyalapot begyűjtő játékos nyer.


