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Počítání s piráty 
mini verze 

Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. 
Obsahuje variantu pro jednoho hráče. 

 
Autor:  Wolfgang Dirscherl a Markus Nikisch 
Ilustrace:  Guido Hoffmann 
Délka hry:  cca. 15 minut 
 
Aritmetičtí piráti našli poklad piráta Matematikuse: dvacet lesklých 
zlatých mincí! Mince ukazují čísla od 1 do 10. Ale nebyli by to 
Aritmetičtí piráti, kdyby hned nezačali vzrušující matematickou hru o 
tento poklad. 
 
Obsah: 
3  piráti 
20  zlatých mincí 
46  číselných karet 
1  početní disk (pro kontrolu výsledků) 
Návod ke hře 
 
Myšlenka hry 
Cílem této hry je, abyste jako první nasbírali čtyři číselné karty. 
Nejprve vyberete druh matematické operace, která má být 
provedena (sčítání, násobení, odčítání) a pak jeden pirát otočí 
číselnou kartu. Ta ukazuje číslo, které má být výsledkem početní 
operace. Pirátovým úkolem je otočit dvě zlaté mince s takovými 
čísly, aby bylo dosaženo správného výsledku. Pokud se to podaří, 
pirát získává početní kartu jako odměnu. 
Kdo získá čtyři početní karty jako první, vyhrává. 
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Početní disk 
Výpočetní disk je vám umožňuje kontrolovat správnost vašich 
výsledků a napoví vám, zda jste počítali správně.  
Barevné rámečky okýnek nám ukazuji konkrétní výsledky určitých 
početních operací: 
 
černý  =  sčítání 
červený  =  odčítání 
zelený  =  násobení 
 
Všechna čísla od 1 do 10 jsou kombinována na odvodu disku. 
 
Například, zkuste početní operaci 8 + 5: 
 
Za účelem získání správného výsledku natočte 
okénko disku na kombinaci 8/5 a v černém 

rámečku vidíte správný výsledek sčítání 
(13). Pokud byste chtěli vědět výsledek 
ostatních početních kombinací čísel 8/5 
najdete je v červeném rámečku výsledek 
odčítání (8-5=3) a v zeleném rámečku 
výsledek násobení (8x5=40) 
Znak pro násobení (x) je na disku uveden 
jako (�) 
 
Příprava hry 
Před zahájením hry se dohodněte na typu početní operace: 
sčítání (+), násobení (�) nebo odčítání (-). Umístěte figurku piráta 
s obrázkem, který odpovídá početní operaci, doprostřed stolu tak, 
aby ho každý hráč viděl. Pak vyberte všechny číselné karty 
s vybraným znakem početní operace na rubu. 
 
• Pokud zvolíte odčítání, budete hrát s 10 kartami. 
• Pokud zvolíte sčítání, máte 19 karet 
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• Pokud násobení, budete potřebovat 41 karet. 
 
Zamíchejte vybrané karty a položte je do balíčku doprostřed stolu, 
lícem dolů. Zamíchejte dvacet zlatých mincí a rozložte je lícem dolů, 
doprostřed stolu, do čtyř řad po pěti mincích. Připravte si početní 
disk. 
Zbývající herní materiál nebude potřeba a můžete jej schovat zpět 
do krabice. 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Nejmladší pirát začíná a 
otočí vrchní kartu z balíčku. Nyní má otočit dvě zlaté mince 
s takovými čísly, aby bylo možné pomocí dané početní operace 
dosáhnou takového výsledku, jaký je na otočené číselné kartě. 
 
S trochou štěstí, nebo pokud máte dobrou paměť, se vám podaří 
odkrýt dvě vhodné mince a výsledek dané početní operace mezi čísly 
na nich bude odpovídat číslu na otočené číselné kartě. 
 
Porovnejte výsledek s číslem na kartě. 
 
• Správný výsledek? 

Jste velký matematik! Jako odměnu získáte početní kartu a 
položíte si ji před sebe. Potom zase otočíte zpět zlaté mince a 
otočíte novou kartu z balíčku. 

 
• Špatný výsledek? 

Smůla! Výsledky se neshodují. Otočte zpět obě zlaté mince. Pak 
je to na řadě další hráč, aby zkusil své štěstí. 

 
Tip: 
Svoje výsledky můžete samozřejmě kdykoliv zkontrolovat na 
početním disku. 
 
Konec hry 



 

Distributor ČR: 
AV distribuce s.r.o. 

Přátelství 1503/14b, Praha 10 

5 

Hra končí, jakmile některý hráč nasbírá čtyři číselné karty. Tento 
hráč je vítězem hry. 
 
 
Dejte si ale pozor: 
Pokud při variantě odčítání (-), početní karty dojdou dříve, než 
některý z hráčů nasbírá čtyři, vyhrává hráč, který nasbíral nejvíce 
číselných karet. V případě remizy je vítězů více. 
 
Varianta pro profesionály 
Zahrajte si hru se všemi třemi druhy početních operací najednou. 
 
Pravidla základní hry platí s výjimkou následujících změn: 
• Umístěte všechny tři piráty doprostřed stolu. 
• Použijte všech 46 číselných karet. Zamíchejte je a dejte do 

balíčku na stůl lícem dolů. 
• Pro výpočet výsledku můžete použít jakoukoliv početní operaci. 
 
Tip: 
Pokud chcete, aby byla hra ještě obtížnější, položte doprostřed stolu 
tři piráty obrázkem početní operace dolů. Nyní je třeba pro správný 
výsledek otočit nejen dvě správné zlaté mince, ale i piráta se 
správnou početní operací. 
 
Hra pro jednoho hráče 
Zahrajte si tuto variantu pro jednoho piráta matematika. Zkuste 
spočítat co nejvíce správných výpočtů. 
 
Hraje se podle pravidel základní hry pouze s následujícími změnami: 
• Zvolte typ matematické operace a vybrat devět číselných karet. 
Zamíchejte je a položte ne stůl lícem dolů. 
• Otočte vrchní kartu a nyní máte dva pokusy, otočit správné zlaté 
mince. 
• Pokud je váš výpočet správný, vezměte si početní kartu a položte ji 
před sebe lícem dolů. 



 

Distributor ČR: 
AV distribuce s.r.o. 

Přátelství 1503/14b, Praha 10 

6

• Pokud jste ani napodruhé nedosáhli správného výsledku, vezměte 
si početní kartu a položte ji před sebe lícem nahoru. 
• Hra je u konce, jakmile spotřebujete všech devět početních karet. 
Pokud máte pět a více karet lícem dolů, vyhráli jste. 


