
Jucători: 2–5
Vârstă: 6 ani+, 8 ani+, 10 ani+ 
Durată: 10 –20 minute

Versiunea de bază (8 ani+)
Această versiune a jocului este potrivită pentru jucătorii deja familiarizaţi cu 
conceptul de fracţii şi reprezentarea lor numerică. Vă recomandăm să începeţi 
jocul folosind cărţi cu un punct (cea mai mică dificultate) şi să introduceţi apoi 
treptat cărţi cu două şi trei puncte.

Așezare inițială

Scopul jocului
Onorează cât mai multe comenzi de pizza!

Câștigătorul
Jucătorul cu cele mai multe pizza livrate câştigă. 

Așezare
Fiecare jucător are la dispoziţie patru Cărţi de Comandă dreptunghiulare. 
Setul de Cărţi de Pizza este împărţit în trei grămezi egale, care sunt aşezate 
cu faţa în sus în mijlocul mesei — astfel încât primele trei Cărţi de Pizza să 
fie vizibile.

Cum se joacă
Cel mai tânăr jucător începe. Se joacă prin rotație. Toate cărţile dreptunghiulare indică o fracţie şi un topping. Pentru a câştiga 
puncte trebuie să potriveşti una sau mai multe Cărţi de Comandă din mână cu una sau mai multe Cărţi de Pizza de pe masă, atât 
ca număr, cât şi ca topping. Când ai perechi, iei acele Cărţi de Pizza şi de Comandă şi le pui într-o grămadă lângă tine, astfel încât 
să le poţi număra la sfârşitul jocului. Apoi poţi lua două sau mai multe Cărţi de Pizza cu o Carte de Comandă sau o Carte de Pizza 
cu mai multe Cărţi de Comandă.

Cu cât câştigi mai multe puncte, cu atât mai bine. Când nu mai câştigi puncte, iei suficiente cărţi din grămadă pentru a rămâne cu 
patru cărţi în mână. Apoi rândul se mută la următorul jucător. Dacă nu poţi câştiga puncte cu cărţile pe care le ai, trebuie să iei o 
Carte de Comandă suplimentară, iar runda se mută la următorul jucător.

Va arăta așa:

Cartea de Comandă are top-
ping de ciuperci. Astfel Cartea 
de Pizza trebuie sa aibă și ea 
același topping.

Comanda pentru ¼ și ½ (un 
sfert și o jumătate de pizza) 
cu ardei gras poate fi com-
pletată cu o Carte de Pizza cu 
topping de ardei gras.

Comanda pentru ¾ (trei sfer-
turi de pizza) cu roșii poate fi 
completată cu două sau mai 
multe Cărţi de Pizza, fiecare 
dintre ele cu topping de roșii.

Comenzile cu diverse top-
ping-uri pot fi completate cu 
o Carte de Pizza care conţine 
toate topping-urile din co-
menzi.

Poţi utiliza Cartea de 
Comandă Specială doar 
când este rândul tău. 
Poţi lua toate Cărţile de 
Pizza întoarse care au 
ambele ingrediente.

Cartea de Comandă Anulată poate fi folosită înain-
te de rândul oricărui jucător, însă el trebuie să stea 
o tură. Această carte trebuie jucată înainte ca acel 
jucător să aibă şansa de a pune cartea pe masă. 
Jucătorul care a jucat Cartea de Comandă Anulată, 
ia cartea din grămadă (dacă are mai puţin de patru 
cărţi în mână).

Cărţile Speciale (cu fundal violet) sunt pentru acțiuni speciale:

Dacă pe parcursul jocului, una dintre cele trei grămezi Cărți de Pizza se termină, foloseşte câteva cărţi din celelalte două pentru 
a crea din nou trei grămezi.
Jocul se încheie când niciun jucător nu mai poate puncta sau când un jucător nu mai are de unde lua o carte pentru a sta o tură.

Versiuni suplimentare ale jocului
Nivel începător (6 ani+)
Recomandăm această versiune a jocului pentru jucătorii care nu sunt încă familiarizaţi cu fracţiile şi reprezentarea lor numerică.

Așezare
Pentru o versiune uşoară, se utilizează doar Cărţile de Pizza rotunde, lăsând 
la o parte restul.
Poţi ajusta nivelul de dificultate al jocului selectând anumite cărţi: îţi recoman-
dăm să începi mai întâi cu cele mai uşoare cărţi, cele cu un punct, după care 
poţi adăuga treptat cărţile cu două şi trei puncte.

Punctele semnifică
nivelul de dificultate.
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Cărțile din mijlocul mesei

Va arăta așa:

Bine ai venit la noua Pizzerie Splittissimo unde poţi alege topping-urile şi 
poţi chiar să alegi câte felii de pizza doreşti să comanzi. Livratorii de pizza 
trebuie să fie rapizi în alegerea mărimilor potrivite şi a ingredientelor, şi cu 
siguranţă trebuie să se priceapă la mâncare şi la fracții!

Reguli de joc

Jocul conține:

 • 69 de Cărți de Pizza Rotunde

 • 49 de Cărți de Comandă 

dreptunghiulare (din care 10 cărți de 

Comandă Speciale)

 • 1 carte rotundă Ajutătoare (cu fracțiile)

 • Reguli de joc

4 cărţi sunt aşezate cu faţa în 
sus în mijlocul mesei şi fiecare 
jucător primeşte 4 cărţi, puse 
cu faţa în sus. 
Notă: dacă jocul se joacă doar 
cu cărţi cu un singur punct, 
atunci fiecare jucător primeşte 
3 cărţi şi tot 3 cărți vor fi plasate 
în mijlocul mesei.

Intrucţiuni video:
www.thebrainyband.com

  RO



Această versiune a jocului este similară cu versiunea de bază, dar are reguli suplimentare care fac jocul mai dinamic şi divers.

3 La sfârșitul jocului, cărţile dreptunghiulare rămase 
(comenzile nelivrate) sunt considerate penalizări. 

Cărţile speciale (Comandă Specială şi Comandă Anulată) răma-
se pe masă sunt considerate  fiecare o penalizare de o pizza 
întreagă. Pentru a calcula numărul de pizza livrate, jucătorii 
calculează mai întâi toate comenzile de pizza pe care le-au 
câştigat şi apoi scad comenzile nelivrate.

2  Cărţile de Comenzi Speciale pot fi jucate oricând, 
atât timp cât o Carte de Pizza întoarsă are topping-ul 

afişat pe Cartea de Comandă Specială. Cartea de Comandă 
Specială trebuie fie jucată înainte ca jucătorul a cărui tură este 
să plaseze o carte pe masă. Nu contează dacă acel jucător şi-a 
început deja tura sau e chiar la începutul acesteia. Jucătorul 
care joacă Cartea de Comandă Specială preia rândul şi câştigă 
puncte de câte ori este posibil, iar apoi rândul trece la următo-
rul jucător în sensul acelor de ceasornic.

Nivel avansat (10 ani+)

1 Poţi completa Comenzi combinate  luând 2 sau 3 Cărţi 
de Pizza.

Cum se joacă
Cel mai tânăr jucător începe. Jucătorii se schimbă în sensul acelor de ceasornic. Poți câştiga puncte de mai multe ori în tura ta, 
jucându-ți cărţile şi luând altele din mijlocul mesei.
Pentru a câştiga puncte, foloseşte o carte din mână şi două sau mai multe cărţi din mijlocul mesei. Sau poţi lua două sau mai multe 
cărţi din mână şi una de pe masă. Numărul de felii de pizza din mână şi din mijlocul mesei trebuie să fie egal.  Topping-urile pentru 
pizza nu sunt relevante în acest joc. Notă: un jucător nu poate câştiga puncte luând doar o carte din mână şi potrivind-o cu o 
singură carte de pe masă.

Pune toate cărţile câştigate (cele pe care le-ai jucat şi le-ai luat din mijlocul mesei) lângă tine pentru a le număra la sfârşitul jocului.
Când nu mai poți câştiga puncte, se adaugă din pachet alte cărţi în centrul mesei până la totalul de patru cărţi, iar tu poți lua dife-
rența de cărţi până la patru în mână. Dacă nu poţi câştiga puncte, iei o carte din grămadă şi jocul se mută la jucătorul din stânga 
ta (în sensul acelor de ceasornic).

Două cărţi care fac ¾ (trei sferturi) de pizza din mână 
pot fi potrivite cu o carte care face ¾ (trei sferturi) de 
pizza de pe masă.

Trei cărţi fac ½ (o jumătate) de pizza — le poţi 
lua cu o carte de ½ (o jumătate) de pizza.

+ +

1 pizza 1 pizza
¼ de pizza

2 ¼ de pizza

Câștigătorul
Jocul se opreşte atunci când niciun jucător nu mai poate câştiga puncte sau atunci când grămada s-a terminat. Câştigător este 
jucătorul cu cel mai mare număr de pizza întregi. Cel mai simplu mod de a număra este să grupezi cărţile astfel încât să formeze 
pizza complete.

Scoate cărţile cu pizza completă din grămadă. Obiectivul jucătorilor este să alcătuiască una sau mai multe pizza complete. 
Unele părţi de pizza provin din propriile cărţi, iar restul trebuie să provină din grămada centrală de cărţi. Nicio pizza nu poate 
fi făcută doar din cărţile jucătorului sau doar din cărţile din grămada principală. Restul regulilor sunt aceleaşi.

Va arăta așa:

Va arăta așa:

Când joacă copii mai mici, jocul se poate simplifica şi mai mult.

Cărţile jucătorului Cărțile jucătoruluiGrămada principală de cărţi Grămada principală de cărți
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Adaugă toate fracţiile de pizza 

Scade toate comenzile nelivrate

Găseşti şi alte jocuri educative pe 
www.thebrainyband.com și  

www.starcreative.ro
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