
Karo magyar szabályok 

Tartalom 

24 négyzet 
8 fehér figura 
8 vörös figura 

KÖSS ÖSSZE NÉGY KÖRT 

Szükséges elemek 

20 négyzet 

6 vörös figura

6 fehér figura 

A játék célja 

A játék célja, hogy te légy az első játékos, aki összeköt saját elemeiből 4-et a körrel felfelé néző
oldalukkal egy folyamatosan változó játéktéren.

Előkészületek 

20 négyzetet illesztünk egymáshoz téglalap alakban (5x4). Minden játékos 6 elemet kap egy színből. 
A játékosok eldöntik, hogy ki kezdje a játékot. 

Szabályok 

A játék két körből áll. A játékosok felváltva helyezik le figuráikat a játékmezőre. A második körben a 
játékosok mozgatják figuráikat és a négyzetek mozgatásával megváltoztatják a játékteret. 



1. Alapfelállás 

A játékosok felváltva helyezik le figuráikat egy választásuk szerinti üres négyzetre. 

A figurákat a kört ábrázoló oldalukkal lefelé helyezzük le. Amint az utolsó figura is
lekerült, 
megkezdődik a játék második fele. 

2. Az elemek mozgatása 

A soron lévő játékos mozgatja egyik figuráját. Egy figurát 
mozgathatunk vízszintesen, függőlegesen és átlósan egy szomszédos, 
üres mezőre. A figurát ekkor nem fordítjuk meg. Egy figura átugorhat 
egy szomszédos (saját vagy az ellenfélhez tartozó) figura mögötti 
üres mezőre, majd ezután a mozgatott figurát átfordítjuk. Amikor
legközelebb mozgunk azzal a figurával, újra át kell fordítanunk, a
kör oldalával lefelé.

3. A négyzetek mozgatása 

A játékosok köreik elején a játéktér széléről elvehetnek egy négyzetet 
és áthelyezhetik a játéktér valamely másik részére. Egy négyzetet
csak akkor mozgathatunk, ha:

- Nem áll rajta figura, 

- Legalább két oldala szabad, 

- A négyzet elmozdítása nem választ le más négyzeteket a 
játéktérről. 

(Egy négyzet leválasztottnak számít, ha csak egy oldalával csatlakozik a

játéktérhez.) A fentebb látható helyzetben az A, B és C négyzetek mozgathatóak. 

Amikor egy négyzetet a játéktér másik részére helyezünk át, a következőket vegyük figyelembe: 

- A négyzetnek legalább egy oldalával érintkeznie kell egy másik négyzettel. 

- A négyzetet átmozgató játékosnak egyik figuráját az átmozgatott négyzetre kell helyeznie. 

Ha egy játékos nem tud megfelelni a fent említett feltételeknek, nem mozgathat át egy
négyzetet sem. 



A fehér játékos átmozgatja a C négyzetet és ugyanazon lépése 
során rálép a négyzetre, a vöröset átugorva. 

A játék vége 

Az első játékos, aki vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan összeköti 4 saját elemét a kör oldalukkal 
felfelé, megnyeri a játékot. 

Példa a játék végére 

A vörös átmozgatja az x-szel jelölt négyzetet, majd ugyanazon lépés során átlép figurájával arra
a négyzetre. Ez a játékos nyer négy eleme összekötésével. 

UGRÓ-MÁSZÓ 

Szükséges elemek 

24 négyzet 
6 vörös figura

6 fehér figura 



A játék célja 

A játék célja, hogy a játékosok először érjék el a játéktér ellenkező oldalát saját figuráikkal. 

Előkészületek 

A 24 négyzetet a két játékos közé helyezzük el hosszában,
egy háromszor nyolcas téglalap alakban. Mindkét játékos kap
6 azonos színű figurát, melyet elhelyeznek (saját szemszögükből)
a játéktér első két sorába. Három figura „mászóként” fog
szolgálni (a kört ábrázoló oldalával lefelé) és három „ugróként” (a
kört ábrázoló oldalával felfelé). A figurákat a játékosok a hat kiinduló
mezőre tetszésük szerint helyezhetik fel. A játékosok eldöntik, ki
kezdje a játékot. 

Szabályok 

A játékosok körönként mozgatják figuráikat. 

A „mászó” 

A „mászót” vízszintesen, függőlegesen és átlósan mozgathatjuk 
üres, szomszédos mezőkre. Ugrani nem tud. 

Az „ugró” 

Az „ugró” egy vagy több szomszédos mezőt ugorhat át egyenes 
vonalban a mögötte lévő mezőre érkezve. Hagyományos 
mozgásra nem képes. 

A figurák mozgatása 

- Amikor egy „mászó” egy üres mezőre mozog, a figura „ugróvá” válik. A figurát átfordítjuk. 

- Amikor egy „ugró” átugrik egy másik figurát, „mászóvá” válik. A figurát átfordítjuk. 

A játék vége 

Az első játékos, aki eléri a játéktér ellenkező oldalát összes figurájával, megnyeri a játékot.
Teljesen mindegy, hogy a figurák „mászóként” vagy „ugróként” érnek célba.
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