
Jednoduché pravidlá (6+)

V novej pizzérii Splittissimo si môžete objednať pizzu akejkoľvek veľkosti.  

To znamená, že môžeš ochutnať výbornú pizzu veľmi lacno. Ale poslíček musí rýchlo vybrať kúsky správnej 

veľkosti a zo správnymi ingredienciami — a preto potrebujú vedieť zlomky a ingrediencie veľmi dobre.

Pravidlá hry

Obtiažnosť je označená  
počtom bodiek.

Táto verzia je dobrá pre deti, ktoré nechápu koncept zlomkov a ich číselné 
vyjadrenie. V tejto verzii sa používajú iba okrúhle pizza karty. Obtiažnosť 
môže byť zvolená výberom kariet s jednou bodkou (najjednoduchšia ob-
ťiažnosť), pridaním kariet s dvoma až troma bodkami. 

2–5 hráčov

7+, 8+, 10+ rokov

(v závislosti hranej verzie)

10-20 min.

www.thebrainyband.com

Videopravidlá:

Hrá
č 2

Hráč 1

Balíček

Karty v centre

Pred začiatkom sú na stôl položené 
štyri karty obrázkom hore.

Každý hráč dostane tiež štyri 
karty a umiestni ich pred seba 
(ak hráte s kartami len s jed-
nou bodkou, tak iba tri kar-
ty sú umiestnené do cen-
tra a každý hráč dostane 
tri karty)

Hráči postupujú jeden po druhom. Počas ťahu hráč môže použiť jeden ale-
bo viacero trikov z jeho kartami a kartami v centre. 
Hráč môže použiť kartu aby zobral dve alebo viac kariet z centra. Môže tiež 
použiť niekoľko vlastných kariet aby vzal kartu z centra. (nemôže použiť 
jednu kartu na zobratie jednej karty z centra). Jedinou podmienkou je, že 
množstvo pizze na kartách hráča sa rovná množstvu pizze, ktoré chie vziať 
z centra. (ingrediencie na pizzi nie sú v tejto verzii hry dôležité).

Počas ťahu môže hráč urobiť toľko trikov, koľko je to možné použitím vylo-
žených kariet na stole. Keď hráč ukončí svoj ťah, doplnia sa karty do centra, 
a každému hráčovi, aby ich bolo po 4. Na ťahu je tak ďalší hráč v smere 
hodinových ručičiek.

Ak hráč nevie uskutočniť svoj ťah, zoberie si ďalšiu kartu z balíčka a ťah sa 
posunie na ďalšieho hráča. Triky nazbierané počas ťahov sa odložia nabok 
a spočítajú sa na konci hry.

Hra sa končí, keď žiaden hráč nevie uskutočniť ťah alebo si zobrať ďalšiu 
kartu, lebo  karty z centrálneho balíčka sa minuli. 

Hráč môže použiť svoje 2 karty – jednu s dvoma 
kúskami (štvrtina) a jednu so štyroma (polovica), aby z 
centra zobral kartu so 6 kúskami (tri štvrtiny).

Podobne, hráč môže použiť kartu so 4 kúskami, aby 
vzal z centra 3 karty – jednu s dvoma kúskami a dvoma 
kartami s jednym kúskom.

1 pizza 1 pizza
Jedna štvrtina pizze

2 pizze a jedna štvrtina

Základné pravidlá (8+)
Táto verzia je vhodná pre hráčov, ktorým je koncept zlomkov a ich číselnej 
hodnoty známy. Používajú sa okrúhle i obdĺžnikové karty. Je dobré začať s 
najjednoduchšími kartami (označenými jednou bodkou) a postupne pridá-
vať do hry zložitejšie.

Každý hráč dostane 4 obdĺžnikové karty s objednávkami. Okrúhle karty s 
pizzou sú rozdelené do troch približne rovnakých balíčkov, a umiestnené 
do centra obrázkom hore, takže 3 vrchné pizze sú viditeľné.

Začiatok hry

Víťazom je hráč, ktorí nazbieral najviac 
pizze. Najjednoduchším spôsobom ako 
pizze spočítať, je spájať karty, ktoré for-
mujú jednu celú pizzu.

SVK



Iné edukatívne hry  

www.thebrainyband.com

Cieľom hry je uskutočniť čo najviac objednávok pizze. 

Obdĺžnikové karty hovoria o zlomkoch a ingredienciách. Počas ťahu hráč potrebuje nájsť pizza kartu, ktorá zodpovedá aj množ-
stvu aj ingredienciami. Ak je schopný nájsť zhodnú kartu, zoberie príslušnú pizzu a umiestni pizzu a objednávkovú kartu spolu 
do balíčka vedľa a spočíta sa to na konci hry. Je taktiež možné použiť jednu objednávkovú kartu a zobrať dve alebo tri pizze alebo 
použiť viacero objednávkových kariet a zobrať jednu pizzu. Príklady:

Ak sa počas hry minú karty v jednom z troch balíčkov, zoberte karty zo zostávajúcich dvoch balíčkov, aby boli tri kôpky.

Hra sa končí, keď žiaden z hráčov nevie uskutočnoť ťah, alebo si zobrať ďalšiu kartu z balíčka. Víťazom je ten, kto má najviac pizze. 
Najjednoduchším spôsobom ako pizzu spočítať je je spájať karty, ktoré formujú jednu celú pizzu.

Táto verzia hry je podobná základnej verzii ale obsahuje ďalšie pravidlá, ktoré robia hru viac dynamickú a zaujímavú.

Karta “špeciálna objednávka” 
môže byť použitá počas hráčov-
ho ťahu na pozbieranie všetkých 
otvorených pízz, ktoré obsahujú 
oba ingrediencie zobrazené  
na kartách (na veľkosti pizze  
v tomto prípade nezáleží)

Karta “objednávka zrušená” môže byť použitá 
pred ťahom ďalšieho hráča k tomu aby bol 
tento hráč v tomto kole preskočený. Musí 
byť použitá ešte predtým ako má hráč šancu 
položiť jeho prvú kartu. Hráč, ktorý použil kartu 
“objednávka zrušená” si vyberie ďalšiu kartu  
z balíčka tak aby mu ostali štyri karty v ruke.

Počas ťahu, hráč môže brať pizze tak dlho pokiaľ je to možné. Keď už nemôže vziať ďalšie pizze, na ťahu je ďalší hráč (hra sa po-
súva v smere hodinových ručičiek). Potom vezme ďalšie štvorcové objednávkové karty aby mal štyri karty na ruke.

Ak hráč nevie počas svojho ťahu realizovať objednávku, kolo vynecháva a potiahne si z balíčka ďalšiu kartu.

3 Na konci hry sa karty, ktoré ostali hráčom (nevybavené objed-
návky) sa zarátavajú ako trestné karty. Na výpočet celkového počtu 

bodov sa zráta množstvo celých pízz a odráta sa množstvo nevybavených 
objednávok. Karty “špeciálna objednávka” a “objednávka zrušená” sa počíta-
jú ako jedna celá pizza.

2   Karty ”špeciálna objednávka” môžu byť použité kedykoľvek —  
nezáležiac od toho, ktorý hráč je na ťahu a či aktuálny hráč ukončil alebo 

neukončil svoj ťah. Akonáhle jedna z pízz v centre zodpovedá “špeciálnej obed-
návke”, karta môže byť použitá. Hráč používajúci kartu “špeciálna objednávka” 
si ukradne ťah — okamžite môže hrať a pokračovať aby využil všetky objednáv-
ky, a keď skončí, hráč po ňom sa dostane na rad (t.z. ťah sa nevráti späť k hráčovi, 
ktorého ťah bol prerušený pomocou karty “špeciálna objednávka”).

Sofistikované pravidlá (10+)

Špeciálne karty s fialovým pozadím vytvárajú ďalšie možnosti:
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1 Objednávky môžu byť kombinované —  
viaceré objednávkové karty môžu byť 

        použité na zber viacerých pízz.

Počítajte celé pizze

A odpočítaj množstvo nevybavených objednávok

Objednávková karta ma na 
obrázku huby – takže pizzu, 
ktorú môže hráč zobrať musí 
mať huby (môže mať tiež iné 
ingrediencie k hubám).

Objednávka ¼ paprikovej 
pizze a ½ paprikovej pizze 
môže byť realizovaná jednou 
pizzou, na ktorej sú ¾ a obsa-
huje papriku.

Objednávka ¾ paradajkovej 
pizze, môže byť realizovaná 
dvoma alebo troma kartami 
pízz ak obsahujú paradajky  
a spolu tvoria ¾.

Dve objednávky s rôznymi 
ingredienciami môžu byť 
realizované jednou pizzou, 
ak tá zahŕňa obe ingrediencie 
(napr. Paradajky, paprika)  
a je správnej veľkosti.
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