
Pravidlá pre pokročilých (8+ rokov)
Pred začatím hry
Používajú sa dva balíčky kariet: karty Úrovní a karty Balónov. Pre tento 
stupeň obtiažnosti si vytiahnite 6 kariet Balónov s modrou značkou v ľavom 
spodnom rohu.

Zamiešajte balíček kariet a rozdajte každému hráčovi 6 kariet. Karty sa musia rozdať znova,  
ak niektorý z hráčov dostane len jeden druh kariet. Každý hráč musí mať karty Balónov  
aj Úrovňové karty.

Náhodne vyberte 2 karty a položte ich do stredu stola: jednu Úrovňovú kartu a jednu kartu 
Balónov (musí to byť karta s číslom). Hráči hrajú v smere hodinových ručičiek. Začína  
najmladší hráč.

Pravidlá hry Numberloor sú jednoduché: hráč, ktorému na ruke neostane ani jedna karta 
dostane hviezdu. Hráč, ktorý nazbiera požadovaný počet hviezd je výherca! Hra má tri verzie  
v závislosti na zložitosti: Pokročilý (8+), Mierne Pokročilý (6+) a Začiatočníci (4+) 

Všeobecné pravidlá hry
Hráči sa musia pokúsiť použiť všetky Úrovňové karty použitím karty Balónov. Počas tvojho ťahu 
môžeš použiť jednu, dve alebo všetky karty. Počas ťahu musí byť použitá aspoň jedna  
Úrovňová karta.

Ak to nie je možné, musíte si potiahnuť z balíčka dve karty a pokračovať v ťahu.

Ak ani po potiahnutí ďalších kariet, nemôžte (alebo nechcete) hrať, musíte povedať  “Vynechávam” 
a hra pokračuje hráčom po vašej ľavici. 

 
Pravidlá hracích kariet
Na vrch balíčka Úrovňových kariet môžete položiť:

1.Úrovňovú kartu s rovnakým číslom ako má Úrovňová karta na vrchu balíčka, napr. Úrovňová karta 
[1] na vrch Úrovňovej karty [1]. 

2.Úrovňovú kartu, ktorá je o číslo menšia alebo väčšia ako číslo na Balónovej karte. Napr. ak má 
vrchná Úrovňová karta číslo [5] a Balónová číslo [3], potom môžete použiť Úrovňovú kartu s číslom 
[2] alebo [8] (5 – 3 = 2 alebo 5 + 3 = 8).

Balónové karty môžete na seba ukladať hocikedy ak ste na ťahu. Alebo si môžete zvoliť Balónovú 
kartu (karty) podržať. V tom prípade musíte hrať s Balónovou kartou na vrchu balíčka. 

Počas vášho ťahu môžete použiť Úrovňové a Balónové karty v hocijakom poradí. Naraz môžete 
použiť niekoľko Úrovňových alebo Balónových kariet po sebe. Počas Vášho ťahu musíte použiť 
aspoň jednu Úrovňovú kartu. 

Príklad: Úrovňová karta [3] a Balónová karta [2] sú otočené. Na ne položíte Úrovňovú kartu  
[5] (2 + 3 = 5), potom Úrovňovú kartu [7] (5 + 2 = 7) a potom Úrovňovú kartu [9] (7 + 2 = 9).  
Potom položíte Balónovú kartu [3] a Úrovňovú kartu [6] ( 9 – 3 = 6) a Úrovňovú kartu [3] ( 6 – 3).

Ak ste použili všetky Úrovňové karty, musíte položiť zvyšné Balónové karty na vrch balíčka.

Koniec hry
Ak úspešne použijete všetky vaše karty, zatancujete váš víťazný tanec, dostanete hviezdu  
a potiahnete si 6 kariet z balíčka. Potom nasleduje ďalší hráč v smere hodinových ručičiek.

Víťazom hry je hráč, ktorý nazbieral 5 hviezd (pri počte hráčov2-3) alebo 3 hviezdy  
(v hre so 4-5 hráčmi).

Hráči: 2-5
Vek: 4+, 6+, 8+  
(v závislosti od verzie hry)

Čas: 15-30 min

Video inštrukcie: 
www.thebrainyband.com

Video inštrukcie: 
www.thebrainyband.com
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Úroveň pre mierne pokročilých (6+ rokov)
V tejto verzii hráči musia pripočítavať a odčítavať len po tretiu Úroveň. Zvyšok 
pravidiel je rovnaký ako pre úroveň pokročilých. 

Vyberte z balíčka všetky karty označené na rohu červenou. Na tejto úrovni nie 
sú prítomné “Nočné Úrovňové karty”, hráči si preto nemôžu prebrať ťah.

Úroveň pre Začiatočníkov (4+ rokov)
V tejto verzii hráči musia nasledovať priame a obrátené poradie čísel.

V tejto verzii budete potrebovať len Úrovňové karty bez Balónových alebo “Nočných Úrovňových 
kariet”. Karty pomiešajte a každému hráčovi rozdajte 6 kariet. Do stredu stola položte dve  
Úrovňové karty. 

Hráči sa striedajú. Najmladší začína hru.

Ak ste na ťahu, položte vhodnú kartu na kartu v strede stola.

Môžete použiť Úrovňové karty s rovnakým alebo najbližším číslom ako karta v strede.

Napríklad: ak má karta v strede číslo [4], hráč môže použiť Úrovňové karty [4], [3] alebo [5]. 

Ak ste na ťahu môžete použiť toľko kariet koľko môžete. Ak nemôžete alebo nechcete pokračovať, 
musíte povedať “Vynechávam”. Hra pokračuje ďalším hráčom.

Ak je úvodná Úrovňová karta číslo [0], potom najbližšie čísla sú [1] alebo [9] (čo znamená, že sa 
posúvame z čísla 10 na 9).

Ak ste úspešne použili všetky karty, víťazne zarevete, dostanete hviezdu a z balíčka si potiahnete  
6 kariet. V hre pokračuje ďalší hráč.

Ak sa balíček minul, karty zo stredu stola sa opäť premiešajú. Vrchná karta pritom ostáva v strede 
stola.

Hra pokračuje, pokým niektorý z hráčov dostane 5 hviezd (v hre s 2-3 hráčmi) alebo 3 hviezdy  
(v hre s 4-5).

Špeciálne karty

Nočné Úrovňové karty Túto kartu môžete použiť počas 
vášho ťahu ako normálnu úrovňovú kartu. Táto karta vám 
tiež dáva šancu hrať, ak práve nie ste na ťahu, ale len vtedy, 
ak tomu zodpovedajú buď Úrovňové alebo Balónové karty.

Ak preberiete niekomu ťah, hra pokračuje normálnym 
spôsobom a po vás nasleduje ďalší hráč naľavo.

Ak hráč použil všetky Úrovňové karty a zostali mu už len 
Balónové karty, nemôžte ukradnúť jeho/jej ťah.  
V tomto prípade hráč ukončí svoj ťah použitím všetkých 
balónových kariet, ktoré má na ruke. 

Balónová karta “Párna /Nepárna Úroveň” 
Ak je navrchu balíčka práve táto karta, 
môžete použiť hocijakú párnu alebo nepárnu 
Úrovňovú kartu.

Balónová karta “Najbližšia možná úroveň” Ak je táto karta na vrchu 
Balónového balíčka, môžete použiť úrovňovú kartu s rovnakým číslom ako 
otočená Úrovňová karta alebo jeden či dve úrovne nad alebo pod. Napríklad: 
otočená je Úrovňová karta číslo [5], vy môžete použiť Úrovňovú kartu číslo [3], 
[4], [5], [6] alebo [7].

Pozor! Každá nová Úrovňová karta v hre bude mať odlišnú úroveň.

Balónová karta “Vynechaj ťah” Ak ste ukončili váš ťah a táto karta zostala 
na vrchu balónového balíčka, potom si ďalší hráč musí potiahnuť dve karty 
a vynechať jeden ťah. Taktiež ak je táto karta na vrchu, môžu byť použité len 
Úrovňové karty s rovnakým číslom ako najvyššia úrovňová karta. 

Čo je nad 9 a čo pod 0?
V Numberloore pri pohybe z úrovne na úroveň sú desiatky spamäti pričítané 
alebo odčítané aby ste dosiahli pozitívne jednociferné číslo.

Napríklad, ak sa posuniete dve úrovne z 9. úrovne, skončíte na 11. úrovni. 
Namiesto čísla 11 použijete Úrovňovú kartu číslo [1]. Ak má Úrovňová karta 
číslo [0], použijete číslo 10 a schádzate dolu na úroveň číslo 7.  

Inými slovami, Úrovňová karta číslo [2] môže znamenať 2. aj 12. úroveň. Alebo 
karta číslo 0 môže znamenať úroveň [0] alebo 10.

Iné edukačné hry na  
www.thebrainyband.com
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