
Игра с карти Уно 

 
 

Играй като следваш цветовете и числата и използваш значението на всяка карта. Надпреварата е в това да се освободиш от всичките си карти и да кажеш 
Уно преди да си изиграл последната си карта. 
Съдържание -  общо 108 карти от които: 
19 сини карти – с числа  0-9 
19 зелени карти – с числа 0-9 
19 червени карти - с числа  0-9 
19 жълти карти – с числа 0-9 
8 карти „Хвърли всички” (+2) – по две от всеки цвят 
8 карти “Обръщане на посоката” - 2 в синьо , зелено, червено и жълто (т.е. по две от всеки цвят) 
8 карти “пропусни ред / прескачане на ред”- 2 в синьо , зелено, червено и жълто (по две от всеки цвят) 
Активни карти:   

- 4 жокера „избери цвят” 
- 4 жокера „изтегли 4 карти) 

Как се играе?  
1. Играчите да са седнали така, че никой да не вижда картите на другия.  
2. Раздаващият разбърква картите и раздава произволни 7 карти на всеки участник. 
3. Поставете останалите (нераздадени) карти в средата с числата надолу и формирате централно (общо) тесте карти – това е тестето за теглене.  
4. Вземете най-горната карта и я сложете с картинката нагоре в центъра на игралното поле. Върху нея ще се образува тестето  за освобождаване.С 

нея (върху нея) започва играта.  
5. Започва играчът от лявата страна на раздаващия. Той/Тя трябва да постави карта, номерът, цветът или символът на която съвпада с тoзи на 

обърнатата карта. Ако например картата е червено 7, играчът трябва да постави червена карта или карта с номер 7 в който и да е цвят. 
Играчът има право също така да постави и карта жокер. Ако играчът не разполага с подходяща карта за обърнатата от купа, той (тя) трябва да 
изтегли нова карта от купа за теглене. Ако може да играе с изтеглената карта, играчът играе с нея в рамките на същия ход. В противен случай 
играта продължава със следващия играч. Пример: има зададена карта жълто 7, Вие нямате жълто, но имате 7 от друга боя, тогава може да 
хвърлите карта от другата боя (червено 7, зелено 7,синьо 7).  

6. Уно се казва, когато изиграеш предпоследната си карта, а не последната, т.е. думата UNO се казва преди да дадеш последната карта (когато си 
останал с една карта) . Не е ли казано UNO преди това, играта не се зачита и другите играчи имат право да оспорват!   

7. Когато играч остане без карти, точките от картите на неговия опонент са неговите спечелени точки.  
8. Забележка: ако тази карта е някоя от Екшън картите (жокер картите), трябва да се съобразите с нейната функция. 

 
1. Карта Теглене на 4 карти – тази карта ви позволява да изберете цвят, който 

да продължи играта. Следващият играч, след вас, трябва да изтегли 4 карти от общия куп,  и да 
пропусне своя ред. Може да се ползва само когато нямате друга карта, която съвпада по цвят с 
купа. Може да се играе с нея, ако има съвпадение на числото или жокера. Ако се появи в 
началото на играта, върнете я в купа и изтегете друга.  

2. Карта Избери цвят – когато играете с тази карта, можете да изберете цвят, 
който продължава играта (т.е. всеки цвят, включително същия, който е в игра, преди поставянето 

на жокера). Можете да играете жокер когато сте наред, дори и да имате друга карта, с която можете да играете. Когато жокерът се изиграе 
в началото на играта, човекът отляво на играта избира цвета с който да продължи играта. 

3. Карта Теглиш 2 - когато играеш с тази карта,  играчът след теб трябва да изтегли две карти, след което да пропусне реда си. Тази карта може 
да се играр само при съвпадение на цвят или друга карта Теглиш 2. Ако се отвори в началото на играта, играчът от ляво тегли 2 карти.  

4. Карта Пропусни ред - когато се играе с тази карта, играчът след играещия пропуска своя ред. Ако тази карта се отвори в началото на играта, 
първият играч пропуска реда си. Може да се играе с нея само при съвпадение на цвят или друга карта Пропусни ред. 

5. Карта обръщане на посоката. Тази карта обръща посокара на играта – ако досега се е играло в посока наляво, сега се играе надясно. Ако 
тази карта се изтегли в началото на играта, играчът след първия няма да този от дясно, а от ляво и посоката след това продължава да е ляво. 
Може да се играе с тази карта само при съвпадение на цвят или друга карта Обръщане на посоката.  

Точки 
 Карта Избери цвят и Теглене на 4 карти се броят за 50 точки всяка. 
 Карта Теглиш 2, Обръщане на посоката и Пропусни ред носят по 20 точки всяка.  
 Карта с число нула не носи точки, т.е. дава нула точки.  
 Всички останали карти съответстват на числото, което е показано на тях. 

Картата 9 е със чертичка отдолу за да се отличава от 6 която също има чертичка от другата страна.  
Картата с число нула (0), е само по една от цвят и по желание от играчите може да се играе ето така: този, който даде 
карта 0 има право да вземе картите на следващия играч както и той - на следващия....т.е. така всеки започва да играе с 
тестето на другия играч.  
 
 

Играчът, който пръв свърши картите си получава точки за картите, които в този момент са в ръцете на неговите претенденти. Ако в рая на играта никой от 
играчите не е дотигнал 500 точки, играта продължава. Точките се броят след като този, които е казал UNO и след това е дал последната си карта, е останал 
без карти. Играе се до 200 или до 500 точки . Ако останат двама играчи, те играят един срещу друг, следвайки правилата за двама играчи 
Правила за 2 играчи (слад като отпаднат останалите или по принцип играят само двама) 

- Карта Обръщане на посоката е равносила на карта Пропускане на ред. Играейки с нея, можете  незабавно да изиграете друга карта.  
- Играейки с карта Пропускане на ред, можете веднага да играете с друга карта. 
- След играене с карта Тегли 2 или Тегли 4, опонента ви има право да тегли толкова карти, колкото пише на тази карта. След което Вие сте на ход 

отново.  
Опростен вариант (най-често използван): Целта е играчът да намира съвпадения по цвят или число сред своите карти и да ги оставя в купа на игралната 
маса. Има  тесте за теглене и тесте за освобождаване (от картите). Раздават се по 7 карти на играч. В процеса на игра всеки тегли (при нужда) от купа за 

теглене. Който пръв се освободи от своите карти е победителя. Преди да даде предпоследната си карта, той трябва да каже Уно. Без точкуване. 
 
Препоръчителна възраст 7+ 
Брой играчи: 2 – 10 
 
Вносител Раяленд ООД, гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39 
тел: 052/566464 
www.rayatoys.com 
 
 


