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JÁTÉKSZABÁLY

BANK 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka. 
A játék elején minden játékos 5 zsetont kap, majd a kockával 
háromszor egymás után dobnak. Aki a legnagyobb értéket dob-
ja, az nyeri meg a kört és betehet egy zsetont a bankba. Akinek 
a leggyorsabban sikerül megszabadulni zsetonjaitól, megnyeri  
a játékot és megkapja a bankban levő összes zsetont.

HINTA
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka. 
A játékosok körönként 7-szer dobnak. Az 1. és a 2. dobás pontja-
it össze kell adni, a 3. dobás értékét le kell vonni, a 4. dobás érté-
két hozzáadni, az 5. dobás értékét levonni, a 6. dobát értékét 
hozzáadni végül a 7. dobás értékét ismét le kell vonni. A nyertes 
az, akinek a 7. kör végén a legtöbb pontja van. 

A GONOSZ HÁRMAS 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka. 
Tetszőleges számú kört lehet játszani. A dobott értékeket össze 
kell adni. Aki hármast dob, kiesik a játékból. A nyertes az, akinek 
a játék végén a legtöbb pontja van.  

TIZENHATOS 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka, gyufák vagy zsetonok. 

HU
További játékváltozatok:  
2 vagy több játékos  
számára 7 éves kortól. 

A doboz tartalma: 
6 kocka, 1 pohár, jegyzetfüzet  
a pontok felírásához, játékszabály.
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A játék megkezdése előtt a játékosok előkészítenek kétszer annyi 
szál gyufát (zsetont) mint ahányan vannak plusz még egy gyufát. 
Például négy játékosnál 9 gyufaszálat kell kirakni az asztalra.  
A játékosok célja minden körben, hogy minél jobban megközelít-
sék a 16-os számot. Az elérhető legnagyobb pontszám 15. Az el-
ső két dobás kockázatmentes, mivel azok összege biztos nem 
lépi túl a 12-t. A játékos az első két dobás után határoz arról, hogy 
dob-e tovább. Ha úgy határoz, hogy folytatja a játékot, akkor ismét 
2x kell dobnia. Ez a szabály az estleges további dobásokra is érvé-
nyes. 
Fontos! Ha a játékos túllépi a 15-t, akkor kiesik és elveszti a kört. 
Ha 16-nál kevesebbet dob, felírja pontszámát és a játékot követke-
ző játékos folytatja. Ha a játékból egyetlen játékos sem esik ki, 
akkor a vesztes az, akinek a legkevesebb pontja van. Ha több játé-
kosnak azonos a pontszáma, akkor az veszít, aki az első két do-
básban a legkisebb összeget dobta. Az a játékos, aki kiesett vagy 
elveszítette a kört, elvesz egy gyufát az asztalról. Indulhat a követ-
kező kör! Ha elfogytak a gyufák az asztalról, csak azok a játéko-
sok maradnak játékban, akiknél gyufák vannak. A vesztes most  
a fordulót megnyerő játékostól kap majd egy gyufát. A vesztes az, 
aki a játék végére az összes gyufát összegyűjti.

TEHÉNFAROK 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka, gyufák vagy zsetonok, vagy 
papír és ceruza. 
Minden játékos gyufaszálakról kirak, vagy 
felrajzol egy „tehénfarkat” (lásd az ábrát). 
Az első sorban 6 gyufa van, a másodikban 
5, a harmadikban 4 és így tovább.
A játékosok egymás után dobnak. A játé-
kos mindig eltávolítja vagy kihúzza azt a sort, ami a dobott pont-
számnak felel meg. Természetesen minden sort csak egyszer le-
het kihúzni. Az a játékos nyer, akinek elsőként sikerül az összes 
sort eltávolítani (kihúzni), így megszabadul saját „tehénfarkától”. 
Ha gyufákkal játszotok, akkor nyereménye az asztalon lévő mara-
dék gyufák.
A játékot úgy is lehet módosítani, hogy a dobott pontok szerint  
a gyufák csak részben kerülnek eltávolításra.
 
JÁTÉK HATRA 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka. 

Ïádn˘ hráã, kolo prohrává ten, kdo má nejniÏ‰í poãet bodÛ. Pokud má více
hráãÛ stejn˘ poãet bodÛ, prohrává ten, kter˘ tento nejniÏ‰í souãet hodil jako
první. Hráã, kter˘ vypadl anebo prohrál kolo, si musí vzít jednu zápalku a zaãí-
ná dal‰í kolo. Po rozebrání zápalek pokraãují ve hfie jen ti hráãi, kter˘m zÛsta-
ly nûjaké zápalky. Kdo v této ãásti hry prohraje kolo, obdrÏí zápalku od hráãe,
kter˘ kolo vyhrál. Kdo má na konci hry v‰echny zápalky, prohrál celou hru.

KRAVSK¯ OHON 
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, zápalky
nebo papír a tuÏka.

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã poloÏí nebo namaluje pfied sebe „kravsk˘

ohon“ (viz obrázek). První fiadu tvofií 6 zápalek, druhou 5,
tfietí 4 atd. Hází se popofiadû. Hráã vÏdy odstraní nebo ‰krtne
fiadu, která odpovídá hozenému poãtu bodÛ. Jednou ‰krtnutá
fiada se samozfiejmû podruhé ne‰krtá. Vyhrává ten hráã, kter˘ jako
první odstraní (‰krtne) v‰echny fiady, resp. zbaví se svého „kravského ohonu“
Pokud se hraje se zápalkami, získává hráã zbylé zápalky leÏící na stole jako
odmûnu. 
Hru je moÏné obmûnit tak, Ïe se odstraÀují zápalky jen po ãástech podle poãtu
hozen˘ch bodÛ. 

HRA NA ·EST
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka

Pravidla hry:
Jeden z hráãÛ nakreslí tabulku se ‰esti fiádky pro ãísla 1-6 a po jednom

sloupeãku pro kaÏdého hráãe. Hází se popofiadû. Po kaÏdém hodu vedoucí
hry zapí‰e hráãi hozen˘ poãet bodÛ do jeho sloupeãku, pfiiãemÏ si hráã
rozhodne sám, do kterého fiádku. Poãet hozen˘ch bodÛ se násobí ãíslem
fiádku a v˘sledek se hned zapí‰e. ·estka v fiádku ãíslo 6 pfiinese tedy 36 bodÛ,
kdeÏto v fiádku ãíslo 1 pouze 6 bodÛ. KaÏd˘ fiádek se smí pouÏít pouze jednou.
Po ‰esti kolech se body seãtou a vyhrává hráã, kter˘ má bodÛ nejvíce.

VZDUCHOLOë
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, zápalky
nebo Ïetony,
papír a tuÏka

Pravidla hry:
Nejdfiíve se namaluje veliká vzducholoì (viz. obrázek),

která se rozdûlí na 5 políãek. Gondola dostane ãíslo 6. To je nákladní prostor.
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Az egyik játékos felrajzol egy táblázatot hat sorral az 1-6 számok 
részére és minden játékos részére 1-1 oszloppal. A játékosok 
sorban egymás után következnek. A játékmester minden dobás 
után beírja a játékos által dobott pontszámot a játékos oszlopába, 
a játékos által meghatározott sorba. A dobott pontok számát  
a sor számával kell szorozni és az eredményt kell beírni. A 6. sor-
ban levő hatos szám így 36 pontot jelent, míg az 1. sorban csak  
6 pontot jelentene. Minden sort csak egyszer lehet használni. Hat 
kör után össze kell adni a pontokat. A nyertes az a játékos, akinek 
a legtöbb pontot sikerült összegyűjteni. 

LÉGHAJÓ 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka, gyufák vagy zsetonok, papír 
és ceruza.
Először egy 5 részre osztott léghajót 
kell rajzolni (lásd az ábrát).  
A kosár a 6-os számot kapja. Ez a cso-
magtér. 
Minden játékos 6 gyufát kap. A játéko-
sok egymás után dobhatnak. Aki 1-5 
közötti értéket dob, a megfelelő mezőre rak egy szál gyufát. Ha  
a mezőn már van egy gyufa, akkor azt elveheti és nem kell semmit 
leadnia. Aki 6-ost dob, annak mindig le kell raknia egy gyufát, mivel 
a kosárba sok teher elfér. Akinek elfogynak a gyufái, kiesik a játék-
ból. A nyertes az, aki még utolsóként a játékban marad. Jutalma  
a kosárban lévő összes gyufa.

MAGAS HÁZSZÁM 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játék célja minél nagyobb háromjegyű házszámot dobni. Minden 
játékosnak 3 dobása van. Minden dobás után azonnal el kell hatá-
rozni, hogy a dobott számot az első, a második vagy a harmadik 
helyre írja be. 

MINDENT VAGY SEMMIT 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játék célja 301 pont elérése. Az első játékos elkezd a kockával 
dobni. Az elért pontokat összeadja. Egy fordulóban tetszőleges 
számú dobása lehet. Amikor úgy határoz, hogy a játékot az adott 
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fordulóban befejezi, felírja az elért pontszámát és a játékot a kö-
vetkező játékos folytatja. 
Pontozás: az 5 = 50 pontot ér, a 2, 3, 4, 6 számok névleges érté-
kükben számítanak. 
Fontos! Ha a játékos 1-est dob, akkor számára a kör véget ér és az 
adott fordulóban elért pontszáma törlődik. A nyertes az, aki első-
ként éri el, vagy haladja meg a 301 pontot. 

HUSZONEGY 
A játékosok száma nem korlátozott.
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka, papír és ceruza.
A játék célja az, hogy sikerüljön a kockával egymást követő dobá-
sokban 1-2-3-4-5-6 pontot dobni. Minden játékosnak körönként  
6 dobása van. Akinek először sikerül hatos értékig eljutni, 21 pon-
tot ér el, ezzel megnyeri a játékot.

HUSZONEGY A NYERŐ 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játék neve az ismert kártyajátékból származik. Minden játékos 
addig dob a kockával, amíg dobott pontjai el nem érik a 21-es 
összértéket. Aki ezt az értéket túllépi, kiesik a játékból. Aki már 
négyszer dobott, annak ötödször is dobnia kell, akkor is, ha már 
elérte a 21-es értéket. Az a játékos nyer, aki eléri a 21-es pontösz-
szeget vagy az ahhoz legközelebbi kisebb értéket. 
Ha több játékos azonos pontszámot ér el, akkor az a játékos nyer, 
aki a pontértéket kevesebb számú dobással érte el.

ÁTHÚZÁSOK 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 1 db játékkocka, papír és ceruza.
A játék kezdetén minden játékos egy papírra felírja a számokat 
1-6-ig. Ezután a játékosok sorban dobnak a kockával. A soron 
lévő játékos az általa dobott számot kihúzza a papírján lévő 
számsorból. Ha a játék során a játékos olyan számot dob, ame-
lyet előzőleg már áthúzott, akkor a jobb vagy baloldali szom-
szédja papírján húzza át a számot. Ha szomszédjainál a számok 
már áthúzottak, akkor nem marad más lehetősége, mint a szá-
mot ismét felírni saját papírjára. Az a játékos nyer, aki először 
törli ki valamennyi számát.
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A NAGY HETES 
A játékosok száma nem korlátozott.
Amire szükség lesz: 2 db játékkocka, gyufák vagy zsetonok, papír 
és ceruza.
Először a képen látható módon rajzoljátok meg  
a játéktáblát. Az egyes mezők elegendően na-
gyok legyenek ahhoz, hogy a játékosok tétjei el-
férjenek egymás mellett. Minden játékos azonos 
számú zsetont kap. Válasszatok magatok közül 
egy játékmestert: ő kezeli a kockákat és a ban-
kot. Ő fog dobni és mindenki ellen játszik majd. 
A játékosok minden dobás előtt megteszik tétje-
iket. Tetszőleges számú zsetonnal bármelyik 
mezőre fogadhatnak. A fogadások befejezése 
után a játékmester dob a kockákkal. Ha a dobott pontok összege 
megegyezik a játéktábla bal oldalán levő számokkal, akkor a játék-
mester elveszi az ott lévő zsetonokat és a 7. mezőn levő zsetono-
kat. Ezzel egyidőben ki kell fizetnie a jobb oldalon levő fogadáso-
kat, a játékosok tétjeik kétszeresét kapják. Ha a játékmester  
a jobb oldalon levő számok valamelyikét dobja, akkor felveszi az 
ott lévő zsetonokat és a 7. mezőn levő zsetonokat, és most két-
szeres értékben kifizeti a baloldali téteket. Ha a játékmester dobá-
sának értéke 7, akkor elveszi a mindkét oldalról a téteket. Ebben 
az esetben a 7. számú mezőre tett téteket háromszoros értékben 
kell kifizetnie. Minden kifizetés után új téteket kell rakni. Akinek 
elfogy a zsetonja, az kiesik a játékból. 

SZÁZAS
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 2 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játékosok egymás után 2 db játékkockával dobnak, mindenkinek 
egy dobása van. A dobott pontok összértékét kell felírni. Ha valaki 
dupla számot dob (pl. két kettest), akkor azok értékét nem össze-
adni, hanem összeszorozni kell: 2x2=4, 4x4=16, de 1x1=1 pont. 
Győztes az a játékos, akinek elsőként sikerül száz pontot elérnie 
vagy túllépnie.

TIZENEGY ARANY 
A játékosok száma: 3. 
Amire szükség lesz: 3 db játékkocka, 11 db gyufa, vagy zseton. 
A játékot három játékos játszhatja. Tegyetek 11 db zsetont az asztal 
közepére. A játékosok egymást után sorban dobnak a kockákkal.  

anebo nejbliÏ‰í niÏ‰í hodnoty. Pokud má nûkolik hráãÛ stejn˘ poãet bodÛ,
vítûzí ten, kter˘ daného skóre dosáhl s nejniÏ‰ím poãtem hodÛ.

·KRTÁNÍ
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
1 kostka, papír a tuÏka

Pravidla hry:
KaÏd˘ hráã si na zaãátku hry napí‰e na svÛj papír ãísla od jedné do ‰esti.

Potom hráãi hází po fiadû kostkou. Hráã, kterému padne jedno z ãísel, si ‰krt-
ne tutéÏ hodnotu na svém papíru. Pokud se v prÛbûhu hry stane, Ïe hráãi
padne hodnota, kterou jiÏ má ‰krtnutou, ‰krtne toto ãíslo u svého souseda po
levé nebo pravé stranû. Mají-li sousedé toto ãíslo jiÏ pfie‰krtnuté, pak nezb˘-
vá neÏ aby si hráã toto ãíslo opût zapsal na svÛj papír. Vyhrává ten z hráãÛ,
kter˘ jako první vy‰krtá v‰echna ãísla.

VELKÁ SEDMIâKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
2 kostky, Ïetony
papír a tuÏka

Pravidla hry:
Nejprve se namaluje hrací plán tak, jak je zde zobrazen.

Políãka musí b˘t dostateãnû veliká, aby bylo moÏné na nû
poloÏit oddûlenû sázky více hráãÛ. KaÏd˘ hráã obdrÏí stejn˘
poãet ÏetonÛ. Jeden pfievezme kostky a pokladnu. Tento
hráã hází a hraje proti v‰em. Pfied kaÏd˘m hodem hráãi sází.
Vsadit mohou libovoln˘ poãet ÏetonÛ na kterákoli políãka.
Po ukonãení sázení hodí bankéfi kostkami. Odpovídá-li souãet bodÛ ãíslÛm na
levé stranû herního plánu, obdrÏí bankéfi v‰echny Ïetony, které tam leÏí, vãet-
nû ÏetonÛ které jsou na ãísle 7. Za to musí ihned vyplatit v‰echny sázky, které
leÏí na stranû pravé, a to dvojnásobkem hodnoty. Hodí-li bankéfi nûkter˘ poãet
bodÛ z pravé strany, obdrÏí v‰echny tam leÏící Ïetony a Ïetony z ãísla 7 a opût
dvojnásobkem vyplatí sázky vlevo. Hodí-li bankéfi 7, obdrÏí Ïetony obou dvou
stran. Musí v‰ak vyplatit sázky na políãku 7 trojnásobkem jejich hodnoty. 
Po kaÏdém vyplacení se sází znovu. Kdo uÏ nemá Ïetony, vypadá ze hry.

STOVKA
poãet hráãÛ neomezen

Hrací potfieby:
2 kostky, papír a tuÏka

Pravidla hry:
Hráãi hází dokola 2 kostkami a kaÏd˘ má jeden hod. Hozené body se sãíta-

jí a zapisují do záznamníku. Hodí-li nûkdo dvojici (napfi. dvû dvojky), pak se
body nesãítají, ale násobí: 2x2=4, 4x4=16, ale 1x1=1bod. Vítûzem se stává
hráã, kter˘ jako první dosáhne nebo pfiekroãí sto bodÛ.
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Ha a dobás értéke 11-nél kisebb, akkor a játékos kap két zsetont. 
Ha a dobás értéke 11-nél több, akkor a többi játékos kap 1-1 zse-
tont. Ha pontosan 11-et dob, akkor senki nem kap semmit. Az 
utolsó zsetont az kapja meg, aki a kör folyamán a legnagyobb ér-
téket dobta. A nyertes az, aki a legtöbb zsetont gyűjti össze. 

MACSEK 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 2 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játékosok óramutató járásával megegyező sorrendben dobnak 
egymás után. A soron következő játékos 2 db játékkockával úgy 
dob, hogy a többi játékos ne láthassa a dobás értékét. A dobás 
után hangosan közli, milyen értékek vannak a kockákon. Ennek az 
értéknek mindig nagyobbnak kell lennie, mint az előző játékos ál-
tal bejelentett érték. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, ha kisebb 
számokat dobott, nagyobb számot kell bejelentenie. A kockákat 
továbbra is tenyerével eltakarva várja a soron következő játékos 
reakcióját. Neki két lehetősége van: vagy kétségbe vonja társa 
bejelentését, vagy vállalja, hogy ő még nagyobb értéket fog dobni. 
Ha kétségbe vonja a bejelentést, akkor a kockákat be kell mutatni. 
Ha azokon ténylegesen a bejelentett számok vannak, akkor az  
a játékos kap büntető pontot, aki kétségbe vonta a bejelentés hi-
telét. Ha jogos volt kétsége, akkor az a játékos kap büntető pontot, 
aki a valóságos dobástól eltérő értékű pontszámot jelentett be.  
A kockák felfedése után újabb kör kezdődik. Ha a játékos nem 
akarja kétségbe vonni a bejelentés hiteleségét, akkor anélkül, hogy 
megnézné a kockákat, azoknál nagyobb pontszámú új dobást hajt 
végre. Így folytatódik a játék állandóan körbe-körbe. Az a játékos, 
aki a játék során 5 büntetőpontot kap, kiesik a játékból.

A kockákon levő értékek: A dobott számot mindig annak maga-
sabb értékétől olvassuk le. Például, ha az egyik kockán két pont,  
a másikon pedig öt pont van, akkor a bejelentett számérték 52. 
Legalább 32-t kell dobni, legfeljebb 65-öt. Az Apacsot két egyfor-
ma számérték dobásakor jelentünk be. Például, ha mindkét koc-
kán 5 pontot dobunk, akkor 5 apacsot jelentünk be. A játék legma-
gasabb értékű dobása a Macsek, azaz 21 pontos érték.  
A Macseknél nagyobb értékű dobás nem lehetséges, így a büntető 
pontot automatikusan a soron következő játékos kapja.

A GYORS SZÁZAS 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 3 db játékkocka, papír és ceruza. 
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A játék célja pontosan 100 pont mielőbbi elérése. A játékosok 
sorban egymás után dobhatnak. A játék két részből áll. Az első 
részben csak egy dobókockával lehet játszani. Az a játékos, aki-
nek sikerült hatost dobnia a játék második részébe léphet. Ebben 
a részben egyszerre három dobókockával lehet játszani.  
A nyert pontokat összeszámoljuk és feljegyezzük. Aki először éri 
el pontosan a 100 pontot, az nyer. Ha a játékosnak utolsó dobásá-
val nem sikerül a 100 ponthoz szükséges hiányzó értéket dobnia, 
akkor a dobás érvénytelen, a játékos a következő körben újra 
próbálkozhat.  

HÁRMASOK 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 3 db játékkocka, gyufák vagy zsetonok. 
A játék kezdetén minden játékos kap 3 gyufát. A játék célja a há-
rom gyufától mielőbb megszabadulni. A játék fontos számai a 3, 
10 és 11. A soron lévő játékos előre bejelenti milyen értéket kíván 
dobni. Ha a 10, 11-es változat mellett dönt, akkor megfelelő értékű 
dobás esetén letehet 1 gyufát. Ha a 3-as számot választja és azt 
ténylegesen meg is dobja, akkor mindhárom gyufáját egyszerre 
leteheti. Ha a játékosnak nem sikerül az előre bejelentett számot 
dobni, akkor a játékot a soron következő játékos folytatja. Az győz, 
akinek elsőként sikerül mindhárom gyufájától megszabadulni.

A KISEBB NYER
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 3 db játékkocka, gyufák vagy zsetonok. 
Minden játékos három dobókockával egyet dob. Aki a legkisebb 
összértéket dobja az nyer és a banktól egy zsetont kap. Az a játé-
kos nyer, aki elsőként szerez 5 db zsetont. 

GYILKOS EGYES 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 3 db játékkocka. 
A játékosok sorban egymás után 3 dobókockával dobnak. Ha va-
laki egyes értéket dob, a játékból ki kell venni egy dobókockát.  
A játékot a következő játékos 2 kockával folytatja. Ha a játékban 
csak egy dobókocka marad és a játékos egyes pontértéket dob, 
akkor kiesik a játékból. A játékot az nyeri meg, aki utolsóként já-
tékban marad.  
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ÖTÖS 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 3 db játékkocka, gyufák, vagy zsetonok.
Az 5-ös számnak fontos szerepe van a játékban. A játékosok  
a játék kezdetén 1-1 zsetont tesznek a bankba. Minden játékosnak 
5 lehetősége van, hogy öttel maradék nélkül osztható számot 
dobjon. Az egyes dobások értékei összeadódnak. Ha a játékosnak 
öt dobás során nem sikerül elérni a szükséges számértéket, akkor 
a dobókockákat a soron következő játékosnak adja át. Ha sikerül 
a kívánt értéket elérnie, akkor hamarabb is befejezheti a kört, és 
átadhatja a kockákat társának. 
Példa: A játékos a harmadik dobás során 15 pont összértéket ért 
el. (15:5 =3). Bejelenti, hogy az öttel osztható számot három do-
básból érte el. A következő játékos feladata a harmadik dobással 
minimálisan azonos pontszámot elérni. Ha nyerni szeretne, akkor 
a harmadik dobással magasabb értéket kell elérnie (pl. 20-at) 
vagy úgy is nyerhet, kevesebb dobással sikerül öttel osztható szá-
mot dobnia. Ha minden játékos dobott, akkor kezdődik az értéke-
lés. A bankot a legjobb eredményt elérő játékos kapja. Ha több 
játékos azonos eredményt ért el, akkor a bank közöttük kerül el-
osztásra. 

MAROKKÓ 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 3 db játékkocka. 
Minden játékos háromszor próbálkozhat a „Marokkó” (két azonos 
pontérték) vagy „Nagy Marokkó” (három azonos pontérték) meg-
dobásával. Az első és a második dobás után a játékos egy vagy 
két dobókockát a helyén hagyhat és a többi kockával próbálhatja 
a „Marokkó”-hoz szükséges értéket megdobni. A játékban az 
egyes körökben elért győzelmeket számolják. Győztes az a játé-
kos lesz, aki a „Marokkó”-ban a legnagyobb pontszámot érte el, 
„Nagy Marokkó”-t dobott vagy a „Nagy Marokkó”-ban a legna-
gyobb pontszámot érte el.  

ATLANTA 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 3 db játékkocka, papír és ceruza. 
Minden játékos háromszor dobhat. A játék célja minél magasabb 
pontszám elérése. 
Pontozás: 1-es 100 pont, 6-os 60 pont, a többi érték névleges ér-
tékükkel számítódik be.
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A játékos minden dobás után eldöntheti, hogy valamelyik dobó-
kockát kihagyja-e a játékból, vagy a dobását az összes kockával 
folytatja-e. Az utolsó dobást követően elért összes pontot kell 
majd felírni. Az a játékos nyer, akinek a játék végén a legtöbb pon-
tot sikerült összegyűjtenie.
 
HÁNYRÓL 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 4 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játék 5 fordulóból áll, célja minél több pont megszerzése. A játé-
kosok körönként kétszer dobnak. Az első dobást két dobókocká-
val történik. A dobott pontok összege adja azt a számértéket, 
amelyből ki kell vonni a második dobásnál a másik két kockán el-
ért pontszámok összegét. Az eredményt a játékos saját neve alá 
jegyzi be az összesítő lapra. Öt forduló után összesíteni kell az 
eredményeket. Az a játékos nyer, akinek legtöbb pontja vagy legki-
sebb vesztesége van.  

TÍZEZER 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 4 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játék célja 10 000 pontot elérni vagy túllépni. Az a játékos nyer, 
akinek elsőként sikerül ezt az értéket elérni.
A pontszámítás módja: 
Egy pont a dobókockán = 100 pont, 
öt pont a dobókockán = 50 pont, 
3x2 pont a dobókockán = 200 pont, 
3x3 pont a dobókockán = 300 pont, 
3x4 pont a dobókockán = 400 pont, 
3x5 pont a dobókockán 500 pont, 
3x6 pont a dobókockán = 600 pont, 
3x1 pont a dobókockán = 1000 pont, 
sorok (1,2,3,4 / 2,3,4,5 / 3,4,5,6) = 2 000 pont. 
Egyéb pontértékek nem kerülnek beszámításra. Minden játékos-
nak három dobása van és minden dobás után asztalon hagyhat 
tetszőleges számú dobókockát. Legalább egy dobókockát azon-
ban le kell tennie, akkor is, ha az nem előnyös részére.

PÓKER 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 5 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játék kezdetén készítsenek egy táblázatot, amiben minden játékos 
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neve külön oszlopban szerepel. Célszerű előre meghatározni, 
hogy hány körös lesz a játék – pl. 7 kör (Megjegyzés: minél keve-
sebb a körből áll a játék, annál izgalmasabb, mert így minden do-
bás értéke számít.) Ez fontos a további taktika szempontjából. 
Minden fordulóban három dobási lehetőség van. A soron követke-
ző játékos az 5 dobókockával dob. A további két dobásnál eldönt-
heti, hogy ismét az összes dobókockával dob-e, vagy csak néhány-
nyal. 
A körökben a következő kombinációk elérése a cél: kis sor  
(1,2,3,4,5) = 20 pont, nagy sor (2,3,4,5,6) = 250 pont, 
2 vagy 3 azonos értékű kocka = 30 pont + a dobókockák értékei-
nek összege, 4 azonos értékű kocka = 50 pont+ a dobókockák 
értékeinek összege. 
Az a játékos nyer, aki az összes kör teljesítése után a legtöbb 
pontot szerezte. 

VABANK 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 5 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játék kezdetén a játékosok betétjeikkel létrehoznak egy bankot, 
ez lesz a játék tétje, és választanak egy bankárt, aki vigyáz  
a Játékszabályok betartására. A bankár nem vesz részt a játék-
ban. A körök száma a résztvevő játékosok számától függ. A dobó-
kockákkal külön kell dobni. A játékos először az egyik dobókocká-
val dob, majd a másodikkal és eldönti, hogy melyik matematikai 
műveletet használja. Egy forduló során alkalmaznia kell az össze-
adást, kivonást, szorzást és az osztást, de mindegyiket csak egy-
szer. A harmadik dobókockával a számítás befejezése után dob-
hat. 
Példa: Az első dobás eredménye 3, a másodiké 5 pont. A játékos 
az összeadási műveletet választja 3+5=8. A harmadik dobás ered-
ménye 6. A játékos a szorzási műveletet választja. 8x6=48. A ne-
gyedik dobás eredménye 1. A játékos az osztási műveletet vá-
lasztja 48:1=48. Az ötödik dobás eredménye 4 lesz Már csak  
a kivonási művelet marad 48-4=44. A játékos 44 pontot szerzett. 
Figyelem! Az eredménynek maradék nélkülinek kell lennie.
A bankot a legmagasabb pontszámot elérő játékos nyeri meg. Ha 
a játékosnak nem sikerül maradék nélküli eredményt elérnie, ak-
kor a bank tartalma a bankáré lesz. Minden kör után új bankárt kell 
választani. 
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VONAL 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 6 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játékosok egymás után dobnak. Minden játékos egyszer dob  
a 6 kockával. A soron lévő játékos dobása előtt bejelenti, hogy mit 
szeretne beszámítani. Az értékelés során beszámított csoportosí-
tások („bejelentések”): 
Páratlan – a játékos csak a páratlan értékeket (1,3,5) számítja be; 
Páros – a játékos csak páros értékeket (2,4,6) számítja be; 
Sorozat:
• három egymást követő szám = 10 pont, 
• négy egymást követő szám = 15 pont, 
• öt egymást követő szám = 30 pont, 
• hat egymást követő szám = 50 pont; 

Dupla – minden dupla számért a játékos 20 pontot kap; 
Tripla - minden tripla számért a játékos 30 pontot kap. 
Az a játékos nyer, akinek a játék végén a legtöbb pontja lesz

MARATON 
A játékosok száma nem korlátozott. 
Amire szükség lesz: 6 db játékkocka, papír és ceruza. 
A játékot 6 db kockával kell játszani. Minden játékos körönként 
háromszor is dobhat. A játékos minden dobás után eldöntheti, 
hogy hány kockát tart meg, és hány kockával dob újra. Az is elő-
fordulhat, hogy a dobások során a játékos taktikát vált és a követ-
kező dobásnál ismét mind 6 dobókockát felhasználja majd.
Minden játékosnak a táblázatban van egy oszlopa. A játék vagy 
szabad jelleggel történik, akkor a bejegyzés a dobás megtörténte 
után kerül be a táblázatba, és a játékos választhat, hová akarja az 
adott dobást bejegyezni. A „felülről lefelé” rendszerben, előírt sor-
rendben kell haladni. A nem teljesített feladatok ablakai áthúzásra 
kerülnek. Lehetséges a játékot két fordulóban, azaz kötelező és 
szabadon választott sorrendben is megrendezni.
Pontozás:
Egyesek  – csak az egy pont értékű dobások kerülnek beszá-

mításra (az ebben a fordulóban elérhető maximá-
lis pontszám 6).

Kettesek  – csak a két pont értékű dobások kerülnek beszámí-
tásra. 

Hármasok  – csak a három pont értékű dobások kerülnek  
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beszámításra. 
Négyesek  – csak a négy pont értékű dobások kerülnek beszá-

mításra. 
Ötösök  – csak az öt pont értékű dobások kerülnek beszámí-

tásra. 
Hatosok  – csak a hat pont értékű dobások kerülnek beszámí-

tásra.  
Részeredmény – a fenti sorok összege.  
Bónusz – 25 pontot kap a játékos, ha a részeredménye legalább 63 
pont.
1 pár – két azonos értékű dobókocka, pontértéke pontszá-

mainak összege. 
2 pár – kétszer két azonos értékű dobókocka, pontértéke 

pontszámainak összege. 
Terc – három azonos értékű dobókocka, pontértéke pontszá-

mainak összege.
Póker – négy azonos értékű dobókocka, pontértéke pontszá-

mainak összege.
Kis sor – 1-2-3-4-5 számok – 15 pont.
Nagy sor – 2-3-4-5-6 számok – 25 pont.
Piramis – 1 érték magában, 1 pár és 1 terc, pontérték a pontszá-

mainak összege. 
Szemét – bármely dobás értéke beírható ide (lehetőleg nagy 

értékű dobásokat kell iderakni), pontértéke a pont-
számainak összege. 

Játék – 5 egyforma értékű kocka, a dobott értéktől függetle-
nül 50 pontot ér.  

Összeg – a fenti eredmények összeadása után a nyertes az, aki  
a legtöbb pontot gyűjtötte.
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