
Obsah
50 karet/kariet

Hry pro 1 - 4 hráče od 7 let.
Hry pre 1 - 4 hráčov od 7 rokov.

      CZ
S Geo kartami vás zeměpis bude bavit! 
50 velkých karet představuje největší světové země, 
včetně informací o jejich hlavních městech, rozloze 
a obyvatelstvu. V 5 různých hrách získáte zeměpisné 
znalosti, ale hlavně se dobře pobavíte.

UHÁDNI KRAJINU (pre 2 - 4 hráčov) 
Cieľom tejto hry je zistiť vhodnými otázkami, ktorú krajinu si 
spoluhráč vytiahol. Vybraný hráč si vytiahne kartu z balíčka 
a drží ju skrytú pred ostatnými hráčmi. Najmladší hráč položí 
hráčovi s kartou otázku, na ktorú možno odpovedať áno alebo 
nie, a následne háda názov hľadanej krajiny. Ak uhádne, vyhráva 
hru. Ak nie, pokračuje ďalší hráč v smere hodinových ručičiek, 
kým niekto krajinu neuhádne. 
Variant: hádajte miesto krajiny hlavné mestá.

Buďte hraví a vytvorte si svoju vlastnú hru! 
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VOJNA (pre 2 - 4 hráčov)
Karty zamiešajte a rozdeľte rovným dielom medzi hráčov. 
Hráči majú svoje karty položené v balíčku pred sebou. 
Strana s názvom hlavného mesta je hore. Všetci hráči naraz 
otočia svoju vrchnú kartu z balíčka a položia ju do stredu 
stola. Hráč, ktorý vyložil kartu krajiny s najvyšším počtom 
obyvateľov, vyhráva. Vezme si všetky vyložené karty 
a odloží ich na samostatnú kôpku. Hra pokračuje, kým sa 
neotočia všetky karty. Vyhráva hráč s najvyšším počtom 
kariet. 
Variant: namiesto počtu obyvateľov použite rozlohu krajiny. 

SVETADIEL (pre 2 - 4 hráčov)
Cieľom tejto hry je nazbierať čo najviac kariet jedného 
kontinentu. Každý hráč dostane na začiatku 5 kariet, ktoré 
položí pred seba s názvom krajiny hore. Zvyšné karty sa 
položia v balíčku do stredu stola otočené názvom krajiny 
hore. Hru začína najmladší hráč. Vezme si vrchnú kartu 
z balíčka v strede. Túto kartu si môže ihneď ponechať alebo 
ju ponúkne k výmene spoluhráčom. V tom prípade kartu 
položí medzi hráčov a čaká na ponuky. Spoluhráč, ktorý 
má záujem, ponúkne svoju kartu k výmene. Ponúkajúci 
hráč sa rozhodne, či výmenu prijme alebo si pôvodnú kartu 
ponechá. Hráči sa pravidelne striedajú v smere hodinových 
ručičiek. Hra končí po rozobratí všetkých kariet. 
Vyhráva hráč s najvyšším počtom kariet jedného svetadielu 
(t.j. Európy, Ázie, Afriky alebo Ameriky). 
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SVETADÍLY (pro 2 - 4 hráče)
Cílem této hry je nasbírat co nejvíce karet jednoho 
kontinentu. Každý hráč dostane na začátku 5 karet, které 
položí před sebe názvem země nahoru. Zbylé karty se 
položí v balíčku doprostřed stolu otočené názvem země 
nahoru. Hru začíná nejmladší hráč. Vezme si vrchní kartu 
z balíčku uprostřed. Tuto kartu si může ihned ponechat 
nebo ji nabídne k výměně spoluhráčům. V tom případě 
kartu položí mezi hráče a čeká na nabídky. Spoluhráč, který 
má zájem, nabídne svoji kartu k výměně. Nabízející hráč 
se rozhodne, jestli výměnu přijme nebo si původní kartu 
ponechá. Hráči se pravidelně střídají ve směru hodinových 
ručiček. Hra končí po rozebrání všech karet. 
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem karet jednoho světadílu 
(tj. Evropy, Asie, Afriky nebo Ameriky). 

UHODNI ZEMI (pro 2 - 4 hráče)
Cílem této hry je zjistit vhodnými otázkami, kterou zemi si 
spoluhráč vytáhl. Vybraný hráč si vytáhne kartu z balíčku a drží ji 
skrytě před ostatními hráči. Nejmladší hráč položí hráči s kartou 
otázku, na kterou lze odpovědět ano nebo ne, a následně hádá 
název hledané země. Pokud uhádne, vyhrává hru. Pokud ne, 
pokračuje další hráč ve směru hodinových ručiček, dokud někdo 
zemi neuhádne. 
Varianta: hádejte místo zemí hlavní města.

Buďte hraví a vytvořte si svoji vlastní hru! 

SOLITER (pro 1 hráče)
Karty v balíčku zamíchejte a položte tak, aby byla vidět 
pouze strana s názvem země. Hádejte hlavní město země. 
Otočte kartu – měli jste pravdu? Připište si jeden bod 
za každé uhádnuté hlavní město.
Varianta: karty otočte a zkuste hádat místo hlavních měst 
názvy zemí. 

HÁDEJTE HLAVNÍ MESTA (pro 2 - 4 hráče)
Karty v balíčku zamíchejte a položte tak, aby byla vidět 
pouze strana s názvem země. Hráči hádají hlavní město 
země na vrchní kartě balíčku. Začíná nejmladší hráč. Kdo 
správně řekne hlavní město, získá příslušnou kartu. Hráči 
se ve hře pravidelně střídají ve směru hodinových ručiček. 
Hra pokračuje do rozebrání všech karet z balíčku. Vyhrává 
hráč s nejvyšším počtem karet. V případě, že žádný hráč 
neuhodne město, karta se otočí, přečte a následně vloží 
dospod balíčku.
Varianta: otočte karty a zkuste hádat název země místo 
hlavního města.

VÁLKA (pro 2 - 4 hráče)
Karty zamíchejte a rozdělte rovným dílem mezi hráče.  
Hráči mají své karty položené v balíčku před sebou. Strana 
s názvem hlavního města je nahoru. Všichni hráči najednou 
otočí svoji vrchní kartu z balíčku a položí ji doprostřed 
stolu. Hráč, který vyložil kartu země s nejvyšším počtem 
obyvatel, vyhrává. Vezme si všechny vyložené karty a odloží 
je na samostatnou hromádku. Hra pokračuje, dokud se 
neotočí všechny karty. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem 
karet. 
Varianta: místo počtu obyvatel použijte rozlohu země. 
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      SK
S Geo kartami vás zemepis bude baviť! 
50 veľkých kariet predstavuje najväčšie svetové krajiny, 
vrátane informácií o ich hlavných mestách, rozlohe 
a obyvateľstve. V hre nájdete pravidlá na 5 rôznych hier 
pre 1 - 4 hráčov. Pri hre získate zemepisné znalosti, ale 
hlavne sa dobre pobavíte.

SOLITER (pre 1 hráča)
Karty v balíčku zamiešajte a položte tak, aby bolo vidieť 
iba stranu s názvom krajiny. Hádajte hlavné mesto krajiny. 
Otočte kartu - mali ste pravdu? Pripíšte si jeden bod 
za každé uhádnuté hlavné mesto. 
Variant: karty otočte a skúste hádať miesto hlavných miest, 
názvy krajín. 

HÁDAJTE HLAVNÉ MESTÁ (pre 2 - 4 hráčov)
Karty v balíčku zamiešajte a položte tak, aby bolo vidieť 
iba stranu s názvom krajiny. Hráči hádajú hlavné mesto 
krajiny na vrchnej karte balíčka. Začína najmladší hráč. Kto 
správne povie hlavné mesto, získa príslušnú kartu. Hráči sa 
v hre pravidelne striedajú v smere hodinových ručičiek. Hra 
pokračuje do rozobratia všetkých kariet z balíčka. Vyhráva 
hráč s najvyšším počtom kariet. V prípade, že žiadny hráč 
neuhádne mesto, karta sa otočí, prečíta a následne vloží 
naspodok balíčka.
Variant: otočte karty a skúste hádať názov krajiny miesto 
hlavného mesta.


