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Pravidla hry

1

Vyberte si zadání. Každé zadání ukazuje barvu devíti políček ve střední části herní desky (oblast 3x3 políčka, kterou vidíte
přes průhlednou část víčka). Tato oblast vám pomůže vyřešit rébus. Políčka mohou být červená, zelená, modrá či bílá.

2

Cílem hry je umístit všechny dílky na herní desku tak, aby barvy devíti středových políček odpovídaly zadání.

3

Když jsou všechny dílky na herní desce, zavřete víčko a ověřte, jestli barvy v oblasti středu odpovídají zadání.
Každé zadání má pouze jedno řešení, které najdete na konci knížky zadání.

• Všech 10 dílků musí být na herní desce.
• Barva políček mimo oblast středu není důležitá (proto ani není zobrazena v řešeních).
• Dílky mohou být umístěny částečně ve středu i mimo něj. Barva je důležitá pouze u políček v oblasti středu.

TIPY:

dílků mimo oblast středu.

• Využijte logické myšlení. Zkuste například nejdříve umístit dílek na střed herní desky. Možností není mnoho
a správně umístěný dílek ve středu vám pomůže vyřešit celý rébus.
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• Aby se vám lépe začínalo, zadání kategorie STARTER, JUNIOR a EXPERT vám napovídají přesné pozice některých

SK

TM

			
			
FOKUS

Pravidlá hry

1

Vyberte si zadanie. Každé zadanie ukazuje farbu deviatich políčok v stredovej oblasti hernej plochy (3×3 políčka, ktoré sú
viditeľné cez priehľadnú časť veka krabičky). Táto oblasť vám pomôže vyriešiť hlavolam. Môžu byť červené, zelené modré
alebo biele.

2

Cieľom hry je umiestniť na hernú plochu všetky dieliky tak, aby farby políčok v stredovej oblasti zodpovedali zadaniu:

3

Keď uložíte všetky dieliky na hernú plochu, zavrite veko a overte si, či farby políčok v stredovej oblasti odpovedajú zadaniu.
Každé zadanie má iba jedno riešenie, ktoré nájdete na konci knižky zadaní.

• Na hernú plochu musíte umiestniť všetkých 10 dielikov skladačky.
• Farba políčok mimo stredovú oblasť nie je dôležitá a nie je ani zobrazená v riešeniach.
• Jednotlivé dieliky môžu zasahovať do stredovej oblasti, ale nemusia v nej ležať celé.
Farba je dôležitá iba v stredovej oblasti.

• Lepšie sa vám bude začínať zadaniami v kategóriách STARTER, JUNIOR, EXPERT. Tie vám napovedajú presné pozície
niektorých dielikov mimo stredovú oblasť.

• Využite logiku. Skúste, napríklad, najskôr umiestniť dielik do stredu hernej plochy. Možností nie je veľa a správne
umiestnený dielik v strede vám pomôže vyriešiť celý hlavolam.
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TIPY:

