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NYOMOK: 
A Minecraft Tárgyak három féle anyagból készültek, így három színben találhatóak meg: Vas, 
Arany és Gyémánt.

HOGYAN TUDSZ TELJESÍTENI EGY KIHÍVÁST:
Az 1-től 20-ig lévő kihívások a képeken látható mintákkal kezdődnek, ahol segítséget 
kapsz abban, hogy hogyan helyezd el a Tárgyakat a Barkács asztalon. Minden 
Nyommintának szerepelnie kell a Barkács asztalon, legalább egyszer!

Megjegyzés: Minden kihíváshoz, csak egy lehetséges megoldás tartozik!

Az Ender Dragon 40 különféle, egyre nehezedő kihívással próbálja megakadályozni az 
utadat, a Minecraft világain keresztül.

Teljesítsd a kihívásokat, haladj előre az utadon és használd a legerősebb fegyveredet  
– AZ AGYADAT!

KULCS:
Beginner = Kezdő

Intermediate = Közép-haladó

Advanced = Haladó

Expert = Profi

CÉLOD:
Használd a képeken szereplő Nyomokat, amelyek megmutatják, hogy hogyan kell 
megfelelően elrendezned a Barkács asztalon (Crafting Table) a mágneses fegyvereket 
és a páncélt! Amikor a kihívásodban szereplő összes Nyommintát figyelembe véve 
elhelyezted a Tárgyakat- NYERTÉL!

Abból tudod meg, hogy sikerült e a helyes megoldást megtalálnod, hogy a Barkács 
asztalon a kihívásban szereplő Nyomminták mindegyke fellelhető. Ha biztos akarsz 
lenni abban, hogy a megoldásod helyes, akkor le tudod ellenőrizni a kihívás füzetben, 
a megoldások oldalon.

LEÍRÁS

Tárgy szimbólumok:  
Ezek a jelképek 
meghatározott formával  
és színnel rendelkeznek.

Forma szimbólumok:  
Ezek a jelképek 
meghatározott formával, de 
nem meghatározott színnel 
rendelkeznek.

Szín szimbólumok:  
Ezek a jelképek 
meghatározott színnel, 
de nem meghatározott 
formával rendelkeznek.

3 szín 3 forma

9 darab

Kard

Csákány

Páncél

KEZDÉS:
Válassz egy kihívást! A 3x3-as Barkács asztalon, minden kihívásban másképp van 
elrejtve a 9 Minecraft Tárgy. 

1.Nyom 2.Nyom 3.Nyom Barkács asztal 

PÉLDA KIHÍVÁS:

Minden egyes Nyom csak részinformációt ad arról, hogy a Tárgyak hol helyezkednek 
el a Barkács asztalon. Figyeld meg az összefüggésket és vond le a saját  
következtetéseidet, hogy megtaláld azt az egyetlen jó megoldást, amivel az összes 
Tárgyat a helyes Nyomminta figyelembe vételével el tudod helyezni!
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A 3.Nyom csak a formáját mutatja az 
egyik Tárgynak és a színét egy másik 
Tárgynak. Ez a Nyom nem igazán visz 
előre minket a megoldásban. Viszont, 
ha már tudjuk a többi hat Tárgy 
elhelyezkedését a Barkács asztalon, 
akkor használhatjuk a 3.Nyommintát 
a többi három Tárgy megfelelő 
elhelyezéséhez.

A 2.Nyom a Barkács asztal csak egy 
részét mutatja. Habár úgy tűnik, hogy 
a 2. minta több helyre is beilleszthető, 
de amikor látjuk az 1.Nyom 
elhelyezkedését, azonnal r ájövünk, 
hogy a 2.Nyom csakis a bal fölső sarokba 
illeszthető a Barkács aszatlon.

Vonj le következtetéseket, hogy felfedd a megoldást:
Az 1.Nyom azt mutatja meg, hogy a 
Barkács asztalról hiányzik néhány Tárgy. 
Ennek ellenére ki tudjuk következtetni 
a képen látható három Tárgy pontos 
elhelyezkedését. 

Tedd át egy másik helyre a 2.Nyommintát és 
észreveszed majd, hogy ütközni fognak a Tárgyak! 
Például, ha a 2.Nyommintát áthelyezed a jobb 
fölső sarokba, akkor a Gyémánt kard a középső 
rácsba kerül, de az 1.Nyom szerint ott az Arany 
csákánynak kell lennie!

A 3.Nyom egy Kardot mutat a sor közepén, 
jobbra mellette egy Gyémánt Tárggyal. Az 1. és 
2.Nyomminta egy Csákányt mutat az első két 
sor közepén, tehát kitalálhatjuk, hogy a 3.Nyom 
csakis a legalsó sorban lehet. A 3. Nyomminta 
azt is megmutatja, hogy a fennmaradó három 
Tárgyból kettő hol helyezkedik el, ezért a 
fennmaradó egy Tárgyat már könnyedén le tudjuk 
tenni a szabadon maradt rácsba.

1.Nyom Barkács asztal

2.Nyom

3.Nyom

Barkács asztal

Barkács asztal

MegoldásMost, hogy mind a 9 rácsra elhelyeztünk 1-1 Tárgyat a 
Barkács asztalon, ellenőrizzük le, hogy az általunk lerakott 
Tárgyak elhelyezkedése tartalmazzák e a kihívásban 
megadott három Nyommintát.

A megoldásunk helyes! Mind a három Nyomminta megtalálható a Barkács asztalunkon! 
Amikor megérted, hogy milyen logika mentén oldottuk meg a ezt példa kihívást, akkor 
készen állsz arra, hogy elkezd a játékot!

Tippek:

1.  A Nyomokat ne abban a sorrendben használd fel, ahogy a  
kihíváson szereplenek!

2.  A forma és szín információkat tartalmazó Nyomok, valószínűleg 
összekombinálhatóak.

3. Néha a Nyomok összeillenek egymással, akár egy kirakósban.

4.  Ha egy Tárgyat több mint egy Nyomon is észreveszel, kombináld össze őket 
és használd úgy mintha egy Nyom lenne.

Folytasd a kihívásokat 1-től 20-ig!

Amikor már készen állsz a 21-től 40-ig lévő kihívásokra, haladj előre a (6-7. 
oldalra) és tanulmányozd át a Negatív Nyomokról szóló részt.

1.Nyom

1.Nyom

1.Nyom

2.Nyom

2.Nyom

2.Nyom

3.Nyom

3.Nyom

3.Nyom

Megoldás

Megoldás

Megoldás
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Amikor már megtanultad használni a Negatív Nyomokat a sima Nyomokkal együtt, 
sokkal egyszerűbb lesz megtalálnod a tárgyak megfelelő helyét a Barkács asztalon, így 
készen állsz majd arra, hogy teljesítsd a további kihívásokat a 21-től 40. szintig!

Játék közben emlékezz majd arra, hogy vannak kihívások, ahol első ránézésre rájössz 
a helyes elrendezésre, de lesznek olyanok is, ahol el kell kezdened tetszőlegesen 
elhelyezni a tárgyakat, ahhoz, hogy a Nyomokat figyelembe véve rájöjj, hogy jó vagy 
rossz helyre tetted e őket. A szórakozáshoz az is hozzátartozik, hogy addig cserélgeted 
a Nyomminta részeit, amíg végül rá nem akadsz a helyes megoldásra.

Gratulálunk, megoldottad a kezdő és közép-haladó kihívásokat! A 
következő lépcső, hogy megtanuld használni a Negatív Kulcsokat, 
amelyeknek segítségével megoldhatod a 21-től 40-ig lévő kihívásokat!

NEGATÍV NYOMOK

Azokat a kulcsokat nevezzük Negatív Kulcsoknak, amelyeknek 
a háttere sötétebb. Ezek a Nyomok azokat a Nyommintákat 
mutatják meg, amelyek nem szerepelhetnek a Barkács asztalon a 
végső megoldásban. 

Ez a megoldás az 1.Nyom szerint megfelelő, de mégsem helyes, mert a Barkács 
asztalon a 2.Negatív Nyomminta is szerepel.

1.Nyom

1.Nyom Helytelen megoldás

Helytelen megoldás2.(Negatív) Nyom

2.(Negatív) Nyom

PÉLDA KIHÍVÁS:

A játék feltalálója: Mark Engelberg

© 2019 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT and MOJANG are  
trademarks or registered trademarks of Mojang Synergies AB.

Ez a helyes megoldás, mert az 1.Nyom szerepel a Barkács asztalon, de a 2.Negatív 
Nyomminta nem található meg rajta.
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A Thinkfun® küldetése, hogy 
serkentse a gondolkozásod!

A ThinkFun olyan szórakoztató logikai játékok 
piacvezető gyártója, amelyek rugalmassá teszik a 
gondolkodásodat. Nem csak gyerekeknek, hanem 
az egész családnak vidám perceket szereznek. A 

ThinkFun innovatív játékaival játék közben 
fejlesztheteted logikai képességedet!

www.ThinkFun.com

© 2019 ThinkFun Inc. Minden jog fenntartva.

Gyártási hely: Kína, 150. #31521-HU2. IN01.
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