
Kockapóker 
 

Játékosok száma: 2-10 játékos, de 4-5 játékossal a legizgalmasabb. Egyedül is játszható, ilyenkor az ember az 

egyéni rekordját igyekszik megdönteni. 

Felszerelés: 5 db kocka, dobópohár, papír, ceruza 

Nehézségi fok: felnőttek és 8 évesnél idősebb gyermekek számára 

A játék időtartama: kb. fél óra. 

 

A játék menete: Egy játékon belül 13 kör van. Kezdésként minden játékos gurít az egyik kockával, így 

határozzák meg a sorrendet. Ezután az első játékos gurít öt kockával, esetleg félretesz néhány kockát, melyet meg 

akar tartani, majd újra gurít másodszor és harmadszor is. Ezt követően a játékos eldönti, hogy az eredményt a 

ponttáblázat melyik rovatába vezeti be. Az egymást követő három kör alatt megváltoztathatja eredeti szándékát, 

de a sorozat végén valamelyik rovatot ki kell tölteni. Amennyiben az első dobásra már maximumot dobott, ezt az 

eredményt kell beírni, és a kocka továbbadható a következő játékosnak. Ha egyik szabad sorba sem tudja beírni a 

dobását, akkor ki kell húznia egy sort. 

Pontozás: A ponttáblázatban szereplő pontok az adott kategóriában maximálisan elérhető pontszámokat 

mutatják. Három dobás után a játékosok összeadják kockáikon azt az összeget, amely az adott kiválasztott 

kategóriára vonatkozik.  

Például, amikor a játékos a négyes iskola sort akarja kitölteni és a harmadik dobás után 4-4-4-1-5 van az asztalon, 

akkor csak a négyeseket adja össze, így a beírható pontszám 12 lesz. Az iskolák esetében lehetőség van extra 

bonusz megszerzésére. Amennyiben a játékos 63, vagy ennél több pontot ér el, akkor +35 pontot kap. (A 63 pont 

azt jelenti, hogy minden iskolához három kockán dobta meg az adott számot, de nem az egyes sorok, hanem a 

végeredmény számít.) 

A három egyforma, négy egyforma és full house esetében az 5 dobókockán levő pontok számát kell összeadni.  

A kis sor és a nagy sor és póker esetében nem kell összeadogatni, hiszen ezek fix pontszámot érnek.  

A legjava kategória esetében szintén az öt kocka pontértékét össze kell adni.  

Miután minden körben felírták pontjaikat, a játék végén a résztvevők összeadják az eredményeket. A legmagasabb 

pontszám nyer. 

 

Kategória Max. pontszám 1. játékos 2. játékos 3. játékos 4. játékos 
Egyes iskola 1-esek értéke     

Kettes iskola 2-esek értéke     

Hármas iskola 3-asok értéke     

Négyes iskola 4-esek értéke     

Ötös iskola 5-ösök értéke     

Hatos iskola 6-osok értéke     

Összes pont      

Extra bonusz 63 pont feletti eredmény esetén: +35 pont     

Iskolával elért összes pontszám     

Három egyforma 5 kocka pontértéke     

Négy egyforma 5 kocka pontértéke     

Full house: 2 egyforma + 3 egyforma 5 kocka pontértéke     

Kis sor: négy egymást követő szám 30 pont     

Nagy sor: öt egymást követő szám 40 pont     

Póker: öt egyforma szám 50 pont     

Legjava 5 kocka pontértéke     

 

Jó szórakozást kíván a REGIO Játékkereskedés! 


