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Videopravidlá

Cieľ hry
Nájdite ako prvý súčet 10, zrátaním číselnej hodnoty 2 ovocí na 2 kartách. Oznámte 
to a vezmite si karty! Hráč s najvyšším počtom kariet na konci vyhráva.

Ak chcete nájsť súčet 10, existuje niekoľko spôsobov, ktoré môžete uplatniť. Po prvé: 
hráč musí nájsť dva alebo viac kusov ovocia na dvoch kartách, ktorých súčet je pres-
ne 10. Prijateľné možnosti zahŕňajú jedno ovocie na jednej karte a jedno na druhej, 
dve ovocia na jednej karte a jedno na druhej, a tak ďalej (nedá sa nájsť súčet 10 v 
rámci jednej karty — aspoň jeden z plodov musí byť na inej karte). 

Po druhé: ovocie na oboch kartách musí zodpovedať buď typu (napríklad dva ba-
nány, tri jahody a podobne) alebo farbe (napríklad dva zelené plody, štyri modré 
ovocia, atď.). 

Hráč, ktorý nájde súčet 10 bodov, to oznámi, a ak je to potrebné, upresňuje, ako ho 
získal. V prípade, že súčet 10 je vytvorený z ovocia jedného typu, hráč oznamuje, na-
príklad „Jahoda 10!“ alebo „hruška 10!“. V prípade, že súčet 10 je tvorený párovaním 
farby, hráč oznamuje, napríklad „zelená 10!“ alebo „červená 10!“.

Príprava hry a pohyby
Na začiatku hry každý hráč dostane jednu kartu lícom dole. Zvyšok kariet je umiest-
nených v balíčku v strede, lícom nahor.

Keď krupiér zvolá „Štart!“, Všetci hráči otočia svoje karty a pokúsia sa urobiť súčet 10 
za použitia ich karty a karty v strede.
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Pravidlá hry

Keď hráč nájde súčet 10, oznámi to a ukáže, potom vezme vrchnú kartu zo stredného 
balíčka a umiestni ju na vrch svojej karty.

Centrálny balíček má teraz novú vrchnú kartu, všetci hráči začnú hľadať súčet 10 zno-
va. Hra pokračuje, kým všetky karty z centralneho balíčka sa rozdelia medzi hráčov.

Víťazom sa stáva hráč s najvyšším počtom kariet na konci hry.

– Ananás 10!

– Červená 10!
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10 sa skladá z dvojice červené-
ho ovocia s číslami  
4 a 6. V tomto prípade  červe-
nú 7 nemusíme započítavať k 
vytvoreniu 10.

10 môže byť vytvorené tým,  
že kombinujeme nielen dve, 
ale aj viac čísel.
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Hráč 3
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Hra Maximum
V tejto verzii, hráči nehľadajú súčet 10, ale namiesto toho sa snažia pomenovať farbu 
alebo ovocie, súčet ktorých bude najväčší.

Hra s malými deťmi
Môžete hrať Frui10 s deťmi, ktoré sa ešte len učia čísla a ešte nevedia ako nájsť súčet 
10. Miesto súčtu 10 hľadajú páry rovnakého čísla, ktoré sa objavia na ovocí rovnakého 
druhu alebo farby. 

Hra 3-15
V tejto verzii hry, cieľový počet sa mení každé kolo. Po prvé, hráči hľadajú kombiná-
ciu ovocia, aby súčet bol 3, potom 4, 5, 6 a tak ďalej, až 15. Pri 15 sa hra končí, hráči 
spočítajú karty a vyhlásia víťaza. Alternatívne, hra môže pokračovať tým, že ide späť 
do 3 — „Tri pätnásť a tri znova!“

Dôležitý rozdiel tejto verzie v porovnaní s pôvodnou je, že cieľové číslo možno získať 
rozdielom medzi dvoma číslami okrem súčtu.

Napríklad, 3 môžu byť vytvorené tým, že nájde čísla 5 a 2 (pretože 5 – 2 = 3).

– Hruška!

  – Fialová!

Hráč 1

Hráč 2

Hráč, ktorý našiel zhodu volá a ukáže číslo, napríklad „fialová 4“ alebo „ananás 1“.

Pre pôvodnú Fruity 10 hru, pravidlá môžu byť zjednodušené.

Každý hráč dostane dve karty zo spoločného balíčka a musí nájsť súčet 10 na svojich 
dvoch kartách (nikto sa nesnaží ukradnúť karty priamo pod nosom). Keď hráč nájde 
súčet 10 a ukáže ich krupierovi, dostane dve nové karty. Ten, kto dostane najviac 
kariet na konci sa stáva víťazom.

Pravidlá v hre „Maximum“ sú jednoduché.

 • Všetky karty sú umiestnené uprostred, lícom dole, a krupier otočí vrchné dve karty 
(aby hra bola jednoduchšia, možno otočiť len jednu kartu, alebo ťažšia, tri).

 • Hráči hľadajú ovocie alebo farby, ktorých čísla dávajú najväčšií súčet;
 • Každý hráč sa snaží byť najrýchlejší a nájsť maximálny súčet kombinácie (každý 

hráč má iba jeden pokus);
 • Každý hráč má zavolať, čo si myslí, že je maximálna kombinácia. Ak si myslí, že ma-

ximálna kombinácia už bola menovaná hráčom pred ním, môže povedať „prejsť“;
 • Hráč, ktorý povie maximálnu kombináciu správne, zbiera karty.

Iné vzdelávacie hry —  
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