
Joc de matematica - tri-FACTa 

(LER3038) 

Obiectivul jocului: 

Fii primul jucător care termina toate cărțile și strigă „tri-FACTa™!” 

Pregatirea pentru joc: 

1. Pune plansa de joc la îndemâna tuturor jucătorilor. Aranjați cărțile cu fața în jos în jurul plansei. 

2. Fiecare jucător ia un suport, alege șase cărți și le pune pe suport . 

Sugestie: Punerea cărților de joc în ordine numerică pe suport ar putea face jocul mai usor. 

3. Asigurați-vă că toți jucătorii înțeleg relațiile dintre numerele din triunghi, în care cele două 

numere de jos adunate au ca rezultat numarul din partea de sus. Aici sunt cateva exemple: 

Regulament de joc: 

Jucătorul care poate completa un triunghi cu trei cărți incepe primul. Dacă mai mult de un jucător 

pot face un triunghi matematic, începe jucătorul cu cea mai mare sumă. Pe măsură ce jocul 

continuă spre dreapta, plasați cărțile noi de joc peste cele existente pe plansa de joc. Nu uitați să 

întoarceți suportul pentru a înfrunta următorul jucător! 

Pentru a juca: 

1. Pentru a face o tură, trebuie să joci două sau trei dintre cărțile tale pentru a crea o operatie 

matematica reala pe triunghi (vezi Figura 1). Nu uitați să vă gândiți la adunare și scădere—

numerele din triunghi arată ambele operati! 

2. Dacă nu poți completa o tură, alege o carte din teanc și adaugă-o pe suportul tau. Dacă poți să 

faci o tură, mergi înainte! Dacă nu, păstrați cardul și jocul continuă. 

3. Dacă completati un triunghi matematic incorect, luați-vă cărțile înapoi. Acum este rândul 

următorului jucător. 

4. WILD CARDS: Dacă aveți un astfel de card, o puteți folosi pentru a inlocui orice număr până la 

20. 

Spuneți valoarea cărții cu voce tare când o jucați. Valoarea cardului respectiv nu se schimba. 

5. Pentru a câștiga, fii primul jucător care a jucat toate cărțile de joc pe care le are și strigă „tri-

FACTa!”  

 



Dacă toate cărțile s-au terminat din teancul central și un câștigător nu a fost declarat, jucătorul 

care are cele mai puține cărți pe suport câștigă. 

Nota: Cel mai mare număr este întotdeauna plasat în partea de sus a triunghiului. 

Acest spațiu este conturat cu roșu pe plansa de joc. 

Doar un incepator? 

Odată ce jucătorii aleg șase cărți pentru a începe jocul, intoarceti restul cărților cu fata in sus 

pentru a juca. Lăsați cărțile surpriza (wild cards)  

Ai nevoie de o provocare? 

La o tura Încercați să jucați doar cartea de sus și una dintre cărțile de jos . Acest lucru întărește 

înțelegerea de către jucători a triunghiurilor matematice 

 


