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Kétfajta játékot is kínálunk egyedül történő játékhoz, az egyik könnyebb, a másik kicsit nehezebb. Mindkét játék célja, hogy a lehető 
legtöbb lapot gyűjtsd össze. A játékokhoz szükséged lesz egy papírlapra és ceruzára is. 

ő é í é

A játékhoz csak a fehér hátterű lapokat használd. 

• Keverd meg alaposan a paklit és csapj fel egy lapot. 

• Nézd meg, melyik az a szín, amelyikben a legnagyobb PÁROS számot látod és írd fel a 
lapra (pl. az ábra szerint ez a 8-as, azaz a narancssárga) 

• Nézd meg, melyik az gyümölcs, amelyikben a legnagyobb PÁRATLAN számot látod és írd 
fel a szín mellé (az ábrán a 9-es, azaz a körte) 

• Válaszd ki, színből vagy gyümölcsből szeretnél-e nagyobb összeget látni. Karikázd be, 
majd rakd félre a kártyát. (pl. most tegyük fel, hogy a gyümölcsöt, azaz a körtét 
választottad) 

á é

Csapj fel két lapot. Add össze a papírlapra írt gyümölcsökbe, illetve színekbe írt számokat (pl. a kép 
alapján banán: , sárga: ) és nézd meg, melyik a nagyobb (az ábrán a felső két lapon a körtéket, az alsó két lapon a narancssárgákat emeltük ki) 

 

 

 
 
 

1. Ha az a NAGYOBB, amit bekarikáztál, elveheted az egyik lapot és a JOBB 
kezednél lévő pakliba gyűjtheted. (olvasd el a lap kiválasztásának menetét!). 
A begyűjtött lap helyére csapj fel egy másikat. (példánkban ez teljesül, mert 
körtéből 2+4+1+2=9, míg narancssárgából 5+2+1= 8 látható) 

2. Ha EGYENLŐK, dobd félre a két lapot, majd új kör indul, azaz az 
előkészítésnél leírt módon csapj fel egy újabb lapot, válassz színt vagy 
gyümölcsöt az ott leírtak szerint, utána csapj fel két újabb lapot. 

3. Ha az a KISEBB, amit bekarikáztál, szintén elveheted az egyik lapot, de ezt a 
BAL kezednél lévő pakliba gyűjtheted. Az ebben a pakliban gyűjtött lapokat ki 
kell majd vonni a jobb oldalon gyűjtött paklikból. A begyűjtött lap helyére 
csapj fel egy másikat. 

á

Minden egyes lap pár esetén az a célod, hogy a bekarikázott gyümölcsből ill. 
színből legyen legtöbb, ezért úgy kell választanod, hogy erre minél nagyobb 
esélyed legyen. 

Nézd meg, hogy az egyes lapokon miből látsz többet, és válaszd azt a lapot, 
amelyiken a bekarikázott gyümölcsből, illetve színből van több, hiszen így 
sokkal több esélyed lesz rá, hogy újra ebből legyen a legtöbb. (példánkban, ha 
körtére gyűjtesz, akkor a jobb oldali lapot érdemes cserélned, mert azon van kevesebb) 

A játék addig tart, amíg el nem fogynak a lapok. Számold össze a jobb kezednél összegyűlt lapokat, és vond le belőlük a bal kezednél 
összegyűjtött lapokat, ennyi pontot gyűjtöttél. Írd fel és próbáld meg egy újabb játékban megdönteni a rekordot! 
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Ehhez a játékhoz is csak a fehér hátterű lapokat használd. A papírlapra írd fel a számokat 2-től 40-ig növekvő sorrendben. Ebben a játékban 
minden körben adott számú vagy az ahhoz legközelebb álló összeget kell találnod. Keverd meg alaposan a paklit és tedd az asztalra 
hátlappal felfelé, ez lesz a húzókártya pakli. 

á é

Minden körben egyre nagyobb szám összegét kell majd megtalálnod a felcsapott két kártyán látható számok segítségével. Első körben a 2-
et, utána a 3-at, és így tovább. Csapj fel 2 lapot magad elé. 
FONTOS!!! Akárcsak az eredeti Frui10 játékban, itt is mindig két lap felhasználásával kell az összeget megalkotnod. 

 
Példa: Ezen a két kártyán 1-től 8-ig jeleztük a lehetséges összegeket. 
1, 2 illetve 4 összeget a két kártya segítségével egyik gyümölcsből 
vagy színből sem tudsz összeadni, a többit viszont igen. 

1. Ha találsz olyan színt VAGY gyümölcsöt, amelyekbe írd számok 
összege a két kártya felhasználásával pontosan annyi, mint a soron 
következő szám, karikázd be a számot és húzd át X-szel (ezt a 
számot sikerült teljesítened), rakd félre a két lapot hátlappal felfelé, 
majd folytasd a játékot újabb körrel (csapj fel két újabb lapot). 

2. Ha NEM találsz olyan színt VAGY gyümölcsöt, amelyekbe írd 
számok összeget pontosan annyi, mint a soron következő szám, 
dobd félre a két lapot, karikázd be az adott számot (de ne húzd át 
X-szel, mert ezt a számot nem tudtad teljesíteni, a játék végén 
azonban lehetőséged lesz „pótlásra”). Ezután nézd meg, hogy a 
soron következő számhoz találsz-e megfelelő színt vagy 
gyümölcsöt. Folytasd addig a számok keresést, amíg nem találsz 
megfelelő színt vagy gyümölcsöt. Ha sikerült, gyűjtsd be a két lapot 
magad elé, hátlappal felfelé fordítva, majd karikázd be a számot, és 
folytasd a játékot újabb körrel (csapj fel két újabb lapot). 

3. Ha elfogyna a húzókártya pakli, keverd meg a félrerakott lapokat és 
folytasd. 

 

A játék addig tart, amíg az utolsó (40-es) számot be nem karikáztad.  

ó á

Csapj fel magad elé 6 lapot a húzókártya pakliból (ha nincs elegendő lap, keverd meg a félrerakott paklit és egészítsd ki belőle a lapokat). 

• Nézd meg, melyek a bekarikázott számok, amikhez nem találtál olyan gyümölcsöt vagy színt, amelynek összege megegyezett 
volna vele. 

• Keress két olyan lapot, amelyiken bármelyik ilyen számot elő tudod állítani bármely két lapon látható gyümölcsök vagy színek 
segítségével. Ha sikerült ilyet találnod, rakd félre a két lapot és húzd át X-szel azt a számot, amelyet sikerült megoldanod. 

• Folytasd addig, amíg el nem fogy a hat lap, vagy már egyik számot se tudod megoldani. 

Számold össze az X-eket. Ennyi pontot gyűjtöttél. 
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