
A játék elemei: 
72 feladványkártya, 6 színkorong
Minden kártyán látható egy tárgy, valamint annak több má-
solata, amelyek az eredeti tárgytól egy-egy apró részletben 
különböznek. Ki találja meg leghamarabb az eredetit?

A játék céljA
Találjátok meg az eredeti rajzot úgy, hogy kizárjátok 
a hiányos másolatokat!

előkészítés
A feladványkártyákat keverjétek meg, és képes felükkel 
lefelé fordítva képezzetek belőlük húzópaklit az asztal 
közepén.

A játék menete
Fedjétek fel a húzópakli legfelső lapját, és találjátok ki, 
melyik lehet az eredeti rajz.
Találjátok meg az eredetit!
Mindegyik feladatkártyán egy rajz 1 eredeti és 3-4 másolt 
verziója látható. A másolatok mindegyike az eredetitől egy 
részletben különbözik. Hasonlítsátok össze a képeket, és 
zárjátok ki a másolatokat. Ha egy rajzon olyan részletet ta-
láltok, ami a többi rajzon nem látható, már ki is zárhatjátok, 
mert csak a másolatoknak vannak egyedi jellegzetességeik.
Példa (lásd az illusztráción)
– A sárga csiga az egyetlen, amelynek 
nincsen árnyéka – tehát ő másolat.
– Egyedül a rózsaszín csigának nincs 
spirális vonal a házán – így ő is csak másolat 
lehet.

– Csak a zöld csigának nincs szemöldöke – ő is másolat.
– Kizárólag a kék csigának nincsenek szeplők az orrán: 
szintúgy másolat.
– Így egyetlen rajz maradt, ami az eredeti: a piros csiga!
Aki elsőként jön rá a megoldásra, megkapja a kártyát,  
és ezzel 1 pontot szerez.
Ha azonban egyikőtök rossz megoldást nevez meg, ebből 
a körből kimarad (ennél a kártyánál több megoldást nem 
nevezhet meg), ráadásul le kell adjon egyet a korábban 
elnyert kártyái közül.

A játék vége
Akinek közületek először sikerül 5 kártyát, azaz 5 pontot 
összegyűjtenie, megnyeri a partit, és a jogot, hogy  
sasszemnek hívassa magát!

játékváltozAtok
Vadászat a másolatokra
Tegyétek a színkorongokat az asztal közepére úgy, hogy 
az egyetlen színt viselő oldaluk látszódjon. Öt ilyen korong 
van, a hatodikat, amely mindkét oldalán öt színes szeletre 
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A soron lévő játékos nevezze meg az egyik másolat színét, 
és vegye el a megfelelő színű korongot, majd tegye maga 
elé. Jöhet a következő játékos. Addig mentek így körbe, 
amíg a csapat meg nem találta az eredetit. Ezután csapjátok 
fel a következő kártyát.

Egyszemélyes változat
Találj meg 2 perc alatt minél több kártyát a színkorongok 
segítségével!

Pontverseny változat
Találjátok meg az eredetit, és…
Amint úgy gondoljátok, hogy megtaláltátok az eredeti raj-
zot, az egyik színkorongot állítsátok be úgy, hogy az eredeti 
rajz színe legyen tőletek a legtávolabb, majd tegyétek le a 
korongot magatok elé, lefedve. 
Például: ha úgy gondoljátok, hogy a rózsaszín 
rajz az eredeti, forgassátok be a korongot 
a képnek megfelelően.
Ezután a játékos, aki így lehelyezte a korongot, 
hangosan jelezze a többieknek: „első!”, majd 

van osztva, tegyétek vissza a dobozba. 
Amint egyikőtöknek sikerül egy másola- 
tot azonosítani, nevezze meg, vegye el 
a megfelelő színű korongot, és tegye 
maga elé. Ha egy másikat is a többiek 
előtt tud az illető megnevezni, akár 
több korongot is szerezhet. 
Amint az összes másolatot megtaláltá-
tok, minden játékos annyi pontot kap, 
ahány korongot sikerült begyűjtenie. 
Ha valaki begyűjtötte az eredeti rajz 
színének megfelelő korongot (is), ebben a körben egyálta-
lán nem kap pontot. Az győz, aki elsőként szerez 8 pontot. 
A pontok nyilvántartásához használjátok a húzópakli 
kártyáit. 

Együttműködős változat
A variáció mottója: hagyjatok időt magatoknak, hogy 
megoldjátok a feladatot! Nyugodtan, kényelmesen zárjátok 
ki egyik másolatot a másik után. Az 5 egyszínű korongot 
tegyétek az asztal közepére (a 6. maradhat a dobozban). 

a következő, aki megtalálta, ugyanígy állítsa be a korong-
ját, és mondja hangosan: „második!”, és így tovább. Amint 
minden játékos úgy gondolja, hogy sikerült az eredetit 
megtalálni, és a korongját is beállította, fordítsátok fel 
az összes korongot, és ellenőrizzétek, ki döntött helyesen. 

A három leggyorsabb, helyesen döntő játékos kap csak 
pontot: – az első játékos 3 pontot; 
 – a második 2 pontot;
 – a harmadik 1 pontot.

Ők húzzanak megfelelő számú kártyát a húzópakliból,  
így  tartják nyilván a pontjaikat. A játék addig folyik, amíg 
a pakli el nem fogy.

Gondotok van azzal, hogy megtaláljátok egyik vagy másik 
kártyán az eredeti rajzot?

Látogassátok meg a www.blueorangegames.eu honlapját, 
ahol megtaláljátok a Copy or Not Copy? összes kártyáját 

az eredeti rajz megjelölésével!
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