
Занимателна Математика 

 
Брой играчи: 2 – 4 

Играта се базира на математически изчисления (събиране, изваждане, дори с отрицателен знак, който няма значение, гледа се 

крайния резултат-число-спечелена точка), умножение и деление), които трябва да се правят върху игралното поле. 

На него има бели квадратчета (нормални), сини (ограничителни), лилави (с награда 2х), жълти (с награда 3х). Играе се с жетоните-

числа. Играча, който в края на играта има най-много точки е Победителя.  

Съдържание:  

- Инструкции 

- 1 найлонова торбичка с жетони-числа 

- 1 игрално поле от твърд, ламиниран картон 

- 4 държача за жетоните 

- 106 номерирани игрални жетона, 2 празни жетона за подмяна както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка: След като отворите игрално поле, всеки играч да си вземе по един държач за жетоните и да го постави пред себе си. 

Всеки трябва да е седнал от четирите страни на игралното поле. Така, никой друг няма да вижда неговите числа в държача по-

нататък в играта. Ще намерите жетоните разбъркани в найлоновата торбичка. За да се реши кой ще е пръв, всеки тегли по едно 

произволно число. У когото е най-голямото, ще е пръв. Нека той си вземе още 6 жетона, за да си направи общ брой от 7. 

Останалите играчи да направят същото ( да си вземат общо 7 жетона).  

Правила на играта: Математически задачи – събиране, изваждане, умножение и деление. Две 

числа се слагат едно до друго, а резултата се поставя на съседното празно поле от ляво, от 

дясно,под или над  двете числа, които се пресмятат. Внимание! Резултата никога не трябва са се 

поставя между или диагонално на числата.  

- Точки (стойност на номерираните жетони) 

Всеки жетон носи толкова точки, каквото е числото изобразено на него. Играчите записват точките 

си някъде отстрани, на хартия, а в края на играта ги събират.  

- Сини (ограничителни полета). На тях има нарисувани знаците за събиране, изваждане, умножение, деление. Ако играч 

иска да „превземе” конкретно поле, той трябва да направи съответното математическо действие, което отговаря на 

знаците в това поле. Ако играч постави свой жетон на синьо поле, той може да вземе допълнителен жетон - бонус, ако 

желае. Това се прави само в този момент, не по-късно.  Получавате бонус и ако след като сте поставили жетон, с него се 

извърши повече от едно  математическо действие.  

- Лилави полета ( с награди). Това поле удвоява точките на жетона поставен върху него. 

- Оранжевото поле утроява точките (също награди). 

Краен резултат: Общият брой точки спечелен в един ход е крайната сума на точките за този ход (не забравяйте бонусите и 

наградите). 

Допълнителен бонус: Ако играч успее да сложи всички жетони от своя държач в игралното поле в рамките на един свой ход, той 

получава допълнителен бонус от 50 точки.  

Ако играч започва своя ход с по-малко от 7 жетона (това може да се случи към края на играта), този бонус не важи.  

Замяна на жетони: В края на своя ход, всеки играч взема произволен нов жетон от общия куп, за да запази общото си количество 

от 7 жетона. 

Допълнителни бележки: 

- Играч може да смени един или няколко жетона от своя държач за други нови жетони. За целта трябва да постави своите 

жетони с лице към масата (да не се виждат числата на тях) и да вземе същия брой нови жетони. След това да разбърка 

своите стари в купа с всички нераздадени жетони. Играе, когато му дойде реда.  

- След като някой е поставил свой жетон върху игралното поле, той не може да го връща/ сменя.  

- Играч може да коригира грешка на свой опонент, само ако го направи преди опонента да е започнал своя ход. Ако някой 

направи грешка (напр. постави решение между или диагонално или сбърка отговор), трябва да си прибере 

жетона(отговор), губи своя настоящ ход и точките от него.  



- Играта продължава докато не останат нераздадени жетони от торбичката и поне един от играчите е използвал всички 

жетони от своя държач, или по-точно докато вече няма повече жетони за съставяне и решаване на задачки. 

- В края на играта всеки играч изважда стойността на точките си от жетоните останали в неговия държач от сумата на 

всички точки спечелени в играта.  

Съвет: Преди да започнете играта в състезателен вариант, пробвайте я стъпка по стъпка, като се упражнявате според правилата.  

 

Пример за игра: брой играчи: 2 (следете по игралното поле) 

Играч 1 има числа 1,2,8,12,16,17,42 в своя държач 

Играч 2 има числа 3,4,6,7,7,8,21 в своя държач 

Играта започва от центъра на игралното поле, където са числата 1,2,3,4. 

Ред е на Играч 1:  

1.Вижда, че има сред своите числа числото12. Избира си числата 3 и 4 в центъра на игралното поле. Решава да 

използва умножение, за да получи 12. Взема своят жетон 12 и го поставя отляво на 3-ката или отдясно на 4-ката. 

Избира дясно на 4-ката. Тъй като решението (смятането на задачата е вярно), играча печели 12 точки.  

2.Второ действие - Забелязва, че има число 8 сред своите числа и решава да умножи 2 х 4. Избира да сложи 8-цата 

над 2-ката. Така спечели 8 точки.  

3.Третото му действие – взема 2-ка от своите числа. Изважда 1 от 3 и поставя 2-ката под 3-ката. Би могъл да я 

сложи и над 1, но сега избора отдолу.  

4.Четвърто действие – изважда 1 от 2 и поставя числото си 1 от ляво на единицата в центъра на игралното поле. 

Печели 1 точка. Пето действие – разглеждаме и виждаме, че 12-ката отдясно има синьо поле със знак + до себе си. 

Това означава, че играча трябва да събере двете числа, които са едно до друго 12+4, ако иска да заеме синьото 

поле +.  

Взема число 16  от своя държач и го поставя на знака +. Тази съобразителност му дава правото, ако желае,  да си 

вземе допълнителен жетон от купа. Той иска допълнителен жетон. Пада му се числото 11 (без да гледа числата е 

взел това, на произволен принцип). Добавя още 16 точки към своя резултат. Вече не може да слага ново число (виж 

правилата), дошъл е краят на неговия ход. Събира своите спечелени точки. Сбора е 39. Останали са му само 3 

жетона в държача, затова трябва да си вземе нови 4, за да има общо 7.  

Жетони не се махат от игралното поле. Вторият играч продължава от там, откъдето е спрял първия. 

Втори играч: (обичайно той седи от ляво на първия играч). 

1.Поставяне на първия жетон – решава,че ще събере 3+4, защото има 7 в своите числа. Поставя своята седмица 

отляво на 3-ката. Спечелил си е 7 точки.  

2.Изважда 1 от 7 и поставя своята 6-ца под 7-цата (можеше да я сложи и над 1-цата, но реши да я сложи под 7-

цата). Спечелил си е 6 точки.  

3.Решава да събере 6+2 и поставя 8-цата си отляво на 6-цата. Това му носи 8 точки. Ако постави 8-цата отдясно 

на 2-ката, ще има бонус заради комбиниране на повече от 1 математическо действие (2 х 4 също е равно на 8). 

Играча избира точно това и добавя отново 8 ( 2 х 8 точки) , т.е. 18.  

4.Ползва своята 4-ка. Събира 3+1. Поставя я над 1-цата. Спечелил е 4 точки.  

5.За да оползотвори своята 3-ка, решава да дели 6 и 2. Резултата 3 поставя отляво на 6-цата. Спечели 3 точки. 

6.Умножавайки 7 х 3, получава своето 21 и го поставя отляво на 7. Печели 21 точки. Бележка: следвайки 

ограничението на синьото поле, върху което постави резултата си, му позволява да си вземе допълнителен 

жетон, ако желае. Но той решава да не взема допълнителен жетон, страхувайки се, че може да попадне на 

число, което да не може да съчетае/ оползотвори/ използва в задача.  

7.Има още една останала 7-ца в държача си. Тъй като 21 делено на 3 = 7, поставя 7-цата си под 3-ката. Не може 

да я постави над 21, тъй като има ограничаващо поле, което не позволява деление. Слагайки 7-цата си под 3-

ката, се озовава върху поле с награда удвояване на точки (2х).  

Този играч успя в 7 свои хода да се освободи от всичките си 7 жетона. Изчисленията показват, че е спечелил 71 

точки. Към тях добавя бонуса си от 50 точки и дотук е спечелил 121 точки.  

Взема 7 нови жетона (без да гледа числата и ако изобщо има останали жетони), поставя ги в своя държач. 

Ред е на Играч 1. Той решава да ползва своето число 42   .......вече знаете как би трябвало да продължи играта. 

Това беше само упражнение! 

Време е да започнете вашата истинска игра, помнейки, че числото от всеки избран жетон трябва да отговаря на 

събиране, изваждане, умножение или деление на числа вървящи от центъра към периферията на игралното 

поле. 

  

 

Вносител: Раяленд ООД, Гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39, тел.052/566464 

www.rayatoys.com 

http://www.rayatoys.com/


 

 

 


