Magyarország Kvíz
1100 kérdés Magyarország
Termékkód: 734243
Gyártási szám: 120.712.61

A játék tartalma:
220 kártya, 125 zseton, 1 színkocka
A játék célja:
Minél több ismeretre szert tenni.
A játék menete:
1. Játék: (2-6 játékos és a játékvezető számára)
A legfiatalabb játékos kezdi a játékot a színkockával való dobással. A játékvezető húz egy kártyát a
csomagból és a dobásnak megfelelő színű mező melletti kérdést felolvassa a játékosnak.
A kocka különböző színeinek megfelelő kérdések más-más tudományterületről származnak.
kék: történelem
sárga: földrajz
zöld: irodalom-zene
piros: művészet, néprajz, híres emberek
fehér: sport, egyéb
fekete: szabadon választott témakör
Jó válasz esetén a játékos kap egyet a kérdés színével azonos színű zsetonok közül, illetve újat dobhat.
Ha a játékos nem ad meg választ, vagy válasza téves, nem kap zsetont és a kockát átadja a következő
játékosnak. A játékvezető a kártyát a pakli aljára teszi. Ezután a soron következő játékos dob a
színkockával és az előbbiek szerint kap ő is kérdést a játékvezetőtől.
Az a győztes,
a. aki először gyűjt össze legalább 5 zsetont (kezdőknek)
b. aki először minden színből begyűjt legalább egy zsetont (haladóknak)
c. aki először minden színből legalább 2 zsetont gyűjt be (mestereknek)
A játékosoknak nem szabad egymás közt a zsetonokat cserélni.
2. Játék (2-12 játékos és a játékvezető számára)
A játékot a legfiatalabb játékos kezdi a színkockával való dobással. A játékvezető húz egy kártyát a
csomagból és a dobásnak megfelelő színű mező melletti kérdést felolvassa a játékosnak. Helyes válasz
esetén a játékos megkapja a kérdéses kártyát és a csomagból a soron következő kártyáról (ugyanarról a
tudományterületről) újabb kérdést kap. Ezt addig folytathatja, míg helytelen választ nem ad. Akkor a
tőle jobbra ülő játékos kapja meg a lehetőséget a válaszadásra, majd ha ő sem tudja, a tőle jobbra ülő.
Az a játékos kapja meg a kártyát, aki először helyesen válaszol. Nála folytatódik a játék.
Amennyiben egyik játékos sem tudja helyesen a választ, a kártya a játékvezetőnél marad.
A játékot az nyeri, aki elsőként gyűjt össze 10 kártyát.
-

Javaslatok:
A játék bármelyik verziója játszható játékvezető nélkül. Ebben az esetben az ő szerepét az egyik
játékos vállalja.
A játék játszható párokban, illetve csoportokban. A feltett kérdésre azonban ekkor is csak
(csoportonként) egy válasz adható.
A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: EU

