
Pravidla hry

1 – paměť
Přikryj kartu rukou. Aniž bys sundal ruku z karty, vyjmenuj 
3 země, které jsou představeny pomocí obrázků na kartě 
(příklad: Austrálie, Brazílie, Egypt).

Obsah balení:
90 karet (74 karet s úkoly, 6 dotykových karet s výzvou,
10 plastických karet, 6 puzzle mozku, celkem 24 částí)

Cíl hry: 
Všichni hráči hrají proti sobě, a to pomocí 8 různých úkolů, 
které procvičují různé funkce mozku. Ten, kdo jako první získá 
4 části puzzle a složí z nich mozek, vyhrává.

Příprava hry:
Na stůl se položí 10 plastických karet. Všichni hráči je mo-
hou vidět přibližně 30 sekund a mohou si je osahat. Poté 
se dají plastické karty stranou. Karty s úkoly se zamíchají a 
položí doprostřed stolu. Zadní strana těchto karet ukazuje, 
úkolem, nebo o jaký druh úkolu se jedná (popis viz níže).

Průběh hry:
Hru začíná nejmladší hráč, a to otočením první karty 
z balíčku. Jakmile se hráč domnívá, že zná správné řešení, 
co nejrychleji položí svou ruku na kartu. Poté odpoví 
a sundá ruku z karty, aby se mohlo ověřit, zda je odpověď 
správná. Každý hráč smí odpovídat jen jednou v kole.

 Správná odpověď:
Hráč získá kartu a položí ji obrázkem dolů před sebe. 
Pozor: hráč smí mít před sebou maximálně čtyři kar-
ty. Kdyby si chtěl hráč ponechat kartu, kterou právě 
vyhrál, ale již má před sebou položeny čtyři karty, musí 
jednu ze svých karet odložit. Jestliže má hráč před se-
bou položeny dvě identické karty (stejná zadní strana), 
může je vyměnit za jeden puzzle mozku.

 Špatná odpověď: 
Jestliže hráč odpoví nesprávně, odloží kartu a v příštím 
kole nesmí odpovídat.

Konec hry:
Ten, kdo jako první sestaví všechny čtyři části puzzle mozku, 
vítězí.

Popis 8 typů úkolů: 

4 – vlajky
Která ze tří vlajek patří vyobrazenému obrysu země? (Příklad: 
Brazílie, řešení B)

3 – státy
Na kterém tvaru země je vyobrazena jeho vlastní vlajka? 
(Příklad: Německo)

5 – páry
Která země je na kartě zastoupena dvěma symboly? 
(Příklad: Itálie)

Zvláštní případy:
 V případě, že se hráč zmýlí v odpovědi u karty, která předchází kartě dotykové výzvy, s dotykovou kartou se již 

nehraje. Karta se vrátí zpět do balíčku, který se zamíchá.
  V případě, že jsou na sobě dvě karty dotykové výzvy, druhá karta se vrátí zpět do balíčku, který se zamíchá.
 10 plastických karet: těstoviny, kaktus, Louvre, Atomium, vějíř, arabské písmo, Eiffelova věž, eurová mince, pivo, 

Gaudího mozaika

7 – obyvatelstvo
Která ze tří zemí nebo skupin zemí má největší počet obyvatel? 
(Příklad: Japonsko)

8 – dotyková výzva
Tato karta umožňuje hráči, který vyhrál předchozí kartu, 
splnit dotykovou výzvu. Ostatní hráči zvolí jednu kartu 
z balíčku 10 plastických karet a položí ji lícem dolů před hráče. 
Hráč má 10 sekund na to, aby uhádl pomocí hmatu předmět 
nebo strukturu na kartě. Smí odpovědět jen jednou (Příklad: 
eurová mince). Jestliže je odpověď správná, získá hráč část 
puzzle pro puzzle-mozek. Plastická karta je vrácena zpět do 
balíčku. Jestliže je odpověď špatná, pokračuje hra jednoduše 
další kartou jako obvykle.

6 - co sem nepatří?
Všechny prvky kromě jednoho patří k nějaké zemi. Který
k žádné nepatří? (Příklad: chleba)

CZ

2 – labyrint
Která země nebo město má správně propojené symboly na 
kartě? (Příklad:  Španělsko)
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Řešení:
1D 2D 3A 4D 5C 6A 7A 8A 9E 10C 11E 12C 13A 14A 15B 
16A 17A 18C 19B 20B 21C 22A 23 - Itálie 24 - Mexiko 
25 - Brazílie 26 - Anglie 27 - Francie 28  - Spojené státy 
americké 29 - Německo 30 - Austrálie 31 - Španělsko 
32 - Čína 33 - Egypt 34D 35B 36E 37A 38C 39D 40C 41B 
42C 43B 44B 45A 46C 47B 48C 49A 50B 51A 52C 53B 54C 
55 - Austrálie Brazílie Egypt 56 - Švédsko Mexiko Indie 

57 - Argentina Francie Austrálie 58 - USA Brazílie Itálie 
59 - Německo Irsko Řecko 60 -  Rusko Itálie Španělsko 
61 - Španělsko Čína Francie 62 - USA Francie Rusko 63 - 
Brazílie Anglie Mexiko  64 - Španělsko Japonsko USA 65B 
66B 67B 68C 69B 70B 71A 72C 73C 74B

TA SPRÁVNÁ VÝZVA 
PRO CHYTRÉ HLAVY.




