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A játék tartalma: 110 kártya, 125 zseton, 1 fafigura

A játék célja: Mind az öt színű zsetonból szerezned kell egyet a győzelemhez. Ehhez fel kell elevenítened
tudásodat, emlékezned az órákon vagy a nagyvilágban hallottakra. Sok-sok új ismeretre tehetsz szert.

A Játéktábla: A játéktábla Magyarország térképe, amit a doboz alján találsz. A mezők a megyék, melyeken
egyesével, tetszőleges irányban lépkedhetsz. 

A játékfelület mezői: • 3 Cseremező (csere szimbólummal): Itt kérdés megválaszolása helyett becserél -
heted (a bankban) két egyforma színű zsetonodat egy bármilyen másik zsetonra.

• Startmező: Erre a mezőre lépni tilos, viszont minden csere után ide ugrik vissza
a fafigura.

• 15 megyemező (a témakörök szimbólumaival): Amilyen színű mezőre lépsz,
olyan témakörben kapsz kérdést.

A játék menete: A legfiatalabb játékos kezdi a játékot. Amikor te vagy soron, lépj 1 mezőt a figurával
tetszőleges irányban. Ha nem cseremezőre léptél, akkor húzz 1 kártyát a pakliból.  Az érkezésed mező -
jének megfelelő színű mező melletti kérdést olvasd fel a kártyáról. Válaszold meg a kérdést.

A mezők különböző színeinek megfelelő kérdések más-más tudományterületről származnak. 
kék: történelem
sárga: földrajz, biológia
zöld: irodalom, művészetek
piros: fizika, kémia, informatika
fehér: sport, egyéb

Jó válasz esetén kapsz 1 zsetont (a kérdés színével azonos színűt).
Ha nem tudsz válaszolni, vagy a válaszod hibás, akkor nem kapsz zsetont.
A kártyát a pakli aljára kell tenned. A játékot a soron következő játékos folytatja úgy, hogy lép 1 mezőt a
figurával. A mezőtől függően cserél a bankkal, vagy húz egy kártyát és megpróbálja megválaszolni a
kérdést.

A játék vége és a játék nyertese: A játéknak akkor van vége, ha az egyik játékosnak sikerül 5 különböző
színű zsetont össze gyűjtenie. Ő a játék nyertese.

Javaslat: 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.

FIGYELEM! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz! 
A gyermek a kis alkatrészeket beszippanthatja, lenyelheti, így azok fulladást okozhatnak. 
Az éles sarkok és hegyek sérülést okozhatnak.

13
0.

40
4.

61

Rules MoKviz  4/4/13  3:05 PM  Page 1


