
           Cikkszám: DJ08451 

 

Djeco logikai játék: Polyssimo - térkitöltő 

  
Ajánlott életkor:   7-99 éves korig 
Játékosok száma: 1 játékos részére 
A játék tartalma:  
1 alaplap,  
11 faforma (6 tetramino és 5 pentamino),  
30 kihívókártya egyre nehezedő feladatokkal.   
                        

 
 
A játék célja: kitölteni a négyzetet az összes 

faforma felhasználásával. 
 
Hogyan kell játszani 
Helyezze a 11 faformát és az alapot az asztalra 
úgy, hogy a feladványkártyák az egyik oldalon 
legyenek.  
Válasszon egy feladványkártyát, és helyezze el az 
alapra a kártyán látható módon a megadott 
faformákat. Ezután próbálja meg úgy  elrendezni 
a megmaradt darabokat, barázdált oldalával 
felfelé, hogy az alapot teljesen lefedje, és egy 
rész se lógjon ki a négyzet szélén. Minden 
kihíváshoz csak egy lehetséges kombináció 
létezik.  
 
A megoldások az idegennyelvű füzet végén 
ellenőrízhetőek.  

Alain Brobecke feladványai 
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