
JÁTÉKSZABÁLY

A JÁTÉK ELEMEI

12 Pentaminó, 1 játéktábla, 1 hasáb a játékterület meghatározására, a játék szabályainak részletes leírása és 
a
különböző szlemek illusztrációja. A fiók lehetővé teszi a nem használt Pentaminók tárolását, hogy tudj mozogni 
a
folyamatban lévő játék megzavarása nélkül.

A JÁTÉK CÉLJA

A Pentaminó 5 összefüggő négyzetből álló alakzat. Mind a 12 Pentaminó így pontosan 5 négyzetnyi területet 
foglal el
a játéktáblán. A PENTA több Pentaminóból álló csoport, ami teljesen kitölti a hasábbal meghatározott, téglalap 
alakú
területet. (lásd PENTA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 és 12…).
A Pentaminóknak nincs alja vagy teteje: bármilyen módon letehetőek, kivéve az 1-es számú Pentaminót, 
amelyet
csak a játéktábla vízszintes tengelyébe lehet letenni (azaz a határoló hasábra merőlegesen).

A JÁTÉK MENETE

EGYSZERŰ

A 12 Pentaminó felhasználásával próbáld megkeresni, hogy az adott méretű PENTÁKBÓL (PENTA 4, 5, 6, 7, 8, 
9,
10, 11 és 12) mennyit lehet kirakni.
Kezdésnek a határoló hasábot a 4-es és 5-ös mezők közé tedd, és próbáld elkészíteni a lehető legtöbb PENTA 
4-et:
a 12 Pentaminó közül választva próbáld megtalálni a lehető legtöbb olyan 4-es csoportot, amely teljesen lefedi 
ezt a
területet.
Ezután a hasábot tedd egy osztással odébb, és találd meg a PENTA 5 összes variációját, és így tovább, 
fokozatosan
próbálj minél több PENTA 6, 7, 8 stb.-t létrehozni. Minél nagyobb a felhasznált Pentaminók száma, annál 
nagyobb a
nehézségi szint.

KÖNNYŰ (6 éves kortól)

Mini szlem: rakd ki a 42 PENTÁT a táblázatot használva (lásd a 4. oldalon).
Tedd az elválasztó hasábot a 3-as és 4-es mezők közé. Fogd a táblázat PENTA 3 oszlopának „A” sorában 
megadott
3 Pentaminót, és rakd ki a PENTA 3-at.
Ezután tedd a hasábot egy osztással odébb, a 4-es és 5-ös számok közé, majd vedd az eddigi 3 Pentaminó 
mellé a
táblázat 4. oszlopának “A” sorában megadott Pentaminót: ezen négy elem felhasználásával rakd ki a PENTA 4-
et.
Ily módon folytasd, mindaddig hozzáadva a következő oszlopban található Pentaminót, amíg el nem éred az 
“A” sor
végét a PENTA 8-nál.
Ily módon folytasd a többi sorozattal is, (B, C, D…) a G-vel bezárólag.
Amikor sikeresen kiraktad mind a 7 sort, akkor elkészítettél 42 PENTÁT, és sikeresen teljesítetted a Mini 
szlemet.

NEHÉZ (8 éves kortól)



Szlem: 118 PENTÁT rakj ki a megfelelő táblázatok alapján (lásd az 5–8. oldalakon).

FELNŐTT VAGY PROFI

Ugyanilyen módon folytasd a kirakást, találd meg
- a 96 PENTÁT a Grand szlem táblázat alapján (lásd 9. oldal);
- a 84 PENTÁT a Super szlem táblázat alapján (lásd 10. és 11. oldal);
- a 160 PENTÁT a Challenge táblázat alapján (lásd 12–15 oldalak).
A lehetséges 36 057 kombinációban 500 Pentát találhatsz.
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