
TM

A B C D

E F G H

I J K L

obr. 3

obr. 2

 obr. 1

1 2 3

2D zadání (1 - 72)

Vyjměte všechny herní dílky a 
umístěte je do víčka krabičky.

Vyberte si zadání a rozmístěte 
podle něj dílky na herní plán.

Zaplňte volná pole zbývajícími 
herními dílky. S herními dílky 
zobrazenými v zadání NENÍ 
možné hýbat!

1 32

PRAVIDLA

IQ-PuzzleTM je jedinečný  
hlavolam pro dospělé i děti.   
Velice zábavným způsobem 
otestuje vaši prostorovou 
představivost.

Tento malý hlavolam v kompaktní 
krabičce je také ideální na cesty.

Herní materiál:
• Krabička se dvěma herními plány:

 - vnitřní obdélníkový plán pro 2D 
  rébusy (obr. 1)

 -  vnější čtvercový plán pro 3D  
  rébusy (obr. 2)

• Knížka s pravidly hry a 101  

 zadáními:

 - 72 zadání 2D rébusů 

 - 29 zadání 3D rébusů

• 12 různých herních dílků (obr. 3)

zadání 1-16

1 nebo 2
herní dílky

3 nebo 4
herní dílky

5 nebo 6
herních dílků

7 nebo 8
herních dílků

9 
herních dílků

zadání 17-32 zadání 33-48 zadání 49-64 zadání 65-72

Úroveň náročnosti daného zadání je určena především tím, kolik dílků je třeba umístit. 

Některá zadání mají více než jedno řešení. To ovšem neznamená, že je snadné je vyřešit.

MASTER WIZARDSTARTER JUNIOR EXPERT

3D zadání - pyramida (73 - 101)

Vyjměte   všechny   herní   dílky
z krabičky a krabičku zavřete, 
abyste měli po ruce čtvercový 
herní plán.

Vyberte si zadání a rozmístěte 
podle něj dílky na herní plán. 
Zadání ukazuje jednotlivá patra 
pyramidy.

Pomocí zbývajících herních dílků 
dostavte   pyramidu   složenou
z pěti pater.

zadání 73-76

1 
herní dílek

2 nebo 3
herní dílky

4 nebo 5
herních dílků

6 nebo 7
herních dílků

8, 9 nebo 10
herních dílků

zadání 77-84 zadání 85-92 zadání 93-96 zadání 97-101

Herní dílky mohou v pyramidě ležet horizontálně - v jednom patře nebo vertikálně - ve více 
patrech. Na následujících obrázcích (1 - 9) jsou různé možnosti, jak dát 2 různé dílky k sobě.

obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5 obr. 6 obr. 7 obr. 8 obr. 9
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