
O desafio da multiplicação

Descubra outras regras no nosso site www.catsfamily.eu

Outra regra do jogo de cartas Multipli Cat’s

A partir dos 8 anos. 
De 2 a 6 jogadores. 
Tempo de jogo: 10 a 20 minutos

Cartas utilizadas: As cartas « multiplicação » (X) e as cartas « produto ».

Objectivo do jogo: Ganhar o máximo de cartas de « multiplicação » batendo o mais 
rapidamente possível sobre o bom número colocado em cima da mesa.

Regra do jogo: 

3 a 6 jogadores:
Coloca-se as 21 cartas « produto » no centro da mesa, sem que sejam dispostos de 
maneira especial, o número sendo visível. Escolhe-se as cartas X que corresponderem 
e segue-se com a distribuição das cartas aos jogadores em termos de igualdade. Cada 
jogador pousa o seu monte à sua frente, face para baixo.

De seguida, um após o outro, tira-se a primeira carta do monte respectivo e lê-se em 
voz alta a multiplicação. Os outros jogadores devem bater o mais rapidamente possível  
sobre a carta cujo número corresponde à multiplicação. 

Atenção: Só é permitido bater uma vez por cada multiplicação!

O jogador que leu a sua carta deve anunciar a solução correcta. O jogador que bateu em 
primeiro lugar sobre esse mesmo número, recebe a carta X, que vai pousar face visível 
à sua frente. Se ninguém tiver encontrado a boa solução, a carta X é posta de lado.

Quando todas as cartas X forem dadas (ou postas de lado), cada jogador conta o nú-
mero de cartas que ganhou. Será vencedor aquele que tiver ganho o máximo de cartas 
X .

Para dois jogadores: Em vez de ler a carta X em voz alta , o jogador deve virá-la rapi-
damente (como na regra principal). Desta maneira os dois jogadores podem ver a carta 
ao mesmo tempo.


