
GRAMTET 
 

Pravidla 

Karty:   32 hracích karet (8 kvartet, kvarteto=4 karty se stejným číslem) 

20 karet určujících tvar otázky:  

10 s modrým otazníkem = jednodušší  úroveň, 10 s růžovým = vyšší úroveň 

Počet hráčů:  3-6 

Cíl hry:   získat co nejvíce kvartet 

 

Průběh hry: 

1. Jeden z hráčů rozdá všechny zamíchané hrací karty. 

2. Dále pak promíchá balíček karet určujících tvar otázky a položí ho doprostřed Symbolem ? nahoru.  

3. Začíná hráč po levici rozdávajícího hráče, pokud mají všichni stejný počet karet nebo 1. hráč po levici 

s menším počtem karet. 

4. Tento hráč se zeptá kteréhokoliv hráče na konkrétní kartu z kvarteta, od kterého má alespoň 1 kartu. Otázku 

musí utvořit podle určující karty, která je na vrchu balíčku. 

5. Pokud si někdo z hráčů myslí, že otázka není utvořená správně, zvolá STOP! Ještě než tázaný hráč odpoví. Pro 

kontrolu správnosti se určující karta otočí. Barevným písmem je uveden jeden z příkladů. Následuje jedna 

z možností:  

a) Je-li otázka špatně, hráč, který ji špatně utvořil, ztrácí možnost získat požadovanou kartu a dále 

pokračuje hráč, který ho STOPnul  - viz. bod 4. 

b) Je-li otázka správně, hráč, který hru STOPnul za trest odevzdá  1 kartu dle svého výběru, hráči, který 

vytvořil správnou otázku a ten dále čeká na odpověď dotázaného hráče. 

6. Jestliže oslovený hráč má tuto kartu, musí ji tázajícímu hráči odevzdat. Ten potom pokračuje ve hře  – viz. 

bod 4. Otázku určuje další karta z balíčku, použitá karta byla otočena vedle balíčku, tak aby si všichni mohli 

ověřit správnost ot ázky. Postupně tak vzniká druhá hromádka karet, která se otočí po vyčerpání všech 

určujících karet a hra pokračuje.  

7. Jestliže oslovený hráč tuto kartu nemá, získává možnost pokračovat ve hře – viz.bod 4. 

8. Jakmile hráč získá kvarteto, ukáže ho a odloží vedle sebe. 

9. Vítězem se stává hráč s nejvíce kvartety.  

Poznámka: 

 Pokud někdo vytvoří kvarteto, ale už nemá další kartu, hráč po jeho levici pokračuje. 

 Pokud byla otázka vytvořena špatně, ale nikdo hru neSTOPnul, hra pokračuje, bez přerušení. 

 Pokud chcete procvičit jen určitý gramatický jev, vyberte jen jednu nebo několik určujících karet. 

 

 

                                                      Dovozce: Educative Toys s.r.o., Potoční 275, 251 01 Světice 

                                                      Kontakt: 728 548 504, info@educativetoys.cz, www.hrajtesisnami.cz 
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