
NEVEK

egyesek (érték x 1 p)

kettesek (érték x 2 p)

hármasok (érték x 3 p)

négyesek  (érték x 4 p)

ötösök    (érték x 5 p)

hatosok    (érték x 6 p)

egy pár (10 p)

két pár (15 p)

terc (20 p)

póker (25 p)

yahtzee (50 p)

kis sor (30 p)

nagy sor (40 p)

full (25 p)

összesen

végeredmény

KOCKAPÓKER



KOCKAPÓKER (YAHTZEE) szabályai: 

 

 

A kockapókerben előre meghatározott kombinációkat kell kidobni 

öt kockával. A játék menete nyílt, így – a kártyával játszott 

pókerrel ellentétben – nincs szerepe a blöffölésnek, viszont a 

szerencse mellett itt is szükség van a taktikai érzékre. 

[szerkesztés] 
Lépések 

1. Használjuk a mellékelt játéklapot, írjuk be a neveket. 

2. Ha megvan, kezdődhet a játék. Az első játékos egyszerre öt 

dobókockával dob. 

3. Az első játékos a kidobott kockák alapján eldönti, hogy 

milyen kombinációra akar törekedni, az ennek megfelelő 

kockákat az asztalon hagyja, a többivel hasonló szabályok 

szerint még kétszer dobhat. Az első dobás után még 

mindegyik kockát fel lehet venni, viszont ha egy kockát 

egyszer az asztalon hagyott a játékos, azt nem veheti fel újra 

(pl. a harmadik dobásnál). Ha már az első dobásnál olyan 

kombináció jön ki, amit fel akar használni, nem kell még 
kétszer dobnia. 

4. Az eredményt be kell írni valamelyik kombinációhoz. Ha 

több lehetőség is van, a játékosnak az esélyeket és a 

pontszámokat mérlegelve kell döntenie, hová írja az adott 

eredményt. 

5. Az első játékos után a többiek is dobnak, amíg mindenki 

sorra nem kerül, majd az első játékos új kört kezd. 

6. A játék összesen 13 körből áll. Ahogy egyre több kombináció 

mellé kerül konkrét eredmény, és fogynak a lehetőségek, nő 

annak a valószínűsége, hogy valaki olyan számokat dob, 

amit egy üres helyre sem tud beírni. Mivel minden 

kombinációt csak egyszer lehet felhasználni, ilyenkor az 
egyik (még üres) sorba 0-t kell írni. 

7. A 13. kör után össze kell adni az eredményeket. Akinél a 

végső pontszám összege a legmagasabb, az nyerte a játékot. 

 

 

http://www.hogyankell.hu/index.php?title=Kockap%C3%B3kert_j%C3%A1tszani&action=edit&section=2


 

 

 

 

segédlet: 

 

Kategória Leírás Pontszám 

1-es 
Legalább egy 

egyes 
az egyesek összege 

2-es 
Legalább egy 

kettes 
a kettesek összege 

3-as 
Legalább egy 

hármas 
a hármasok összege 

4-es 
Legalább egy 

négyes 
a négyesek összege 

5-ös 
Legalább egy 

ötös 
az ötösök összege 

6-os 
Legalább egy 

hatos 
a hatosok összege 

Egy pár 
Legalább két 

egyforma 
mind az öt kocka összege 

Két pár 
Legalább 2 x 

két egyforma 
mind az öt kocka összege 

Terc 

Legalább 

három 

egyforma 

mind az öt kocka összege 

Póker 

Legalább 

négy 

egyforma 

25 pont 

Full 

Három 

egyforma + 

két egyforma 

25 pont 

Kis sor 

Négy 

egymást 
követő 

30 pont 



számból álló 

sor 

Nagy sor 

Öt egymást 

követő 

számból álló 

sor 

40 pont 

Yahtzee 
Öt egyforma 

szám 
50 pont 

[szerkesztés] 

Tippek 

A játék során azt kell mérlegelned, mennyire vagy szerencsés, 

mekkora az esélye annak, hogy ki tudod dobni a 

kombinációkat, illetve egy-egy eredmény melyik sorban hoz 

több pontot. Ha például négy egyest és egy hatost dobsz, ezt 

három helyre írhatod: az egyesekhez (4 pontot), a hatosokhoz 

(ekkor 6 pontot ér), vagy a pókerhez (25 pontért). Gondolj 
bele, hogy a következő kör(ökben) még van-e esélyed az adott 

sorba több pontot írni! Az előbbi példánál maradva annak 

például kicsi az esélye, hogy egyesekből ötöt fogsz dobni, 

viszont hatosból még lehet több, és a pókerhez is írhatnál még 

magasabb pontszámot – persze csak ha nem ez volt az utolsó 

köröd, illetve még mindegyik hely üres. A játékot az nyeri, aki 

a 14 kör után a legtöbb pontot szerzi (összesen). 

A játék előtt alaposan beszéljétek meg a szabályokat a 

félreértések elkerülése érdekében! A veszekedések helyett a 

szabályokat akár módosíthatjátok is, a lényeg, hogy mindenki 

ugyanazokkal a kombinációkkal számoljon a játék során. 

[szerkesztés] 
Amire szükséged lehet 

hozzávalók: 

 

Papírlap 

Íróeszköz 

5 darab dobókocka  

(ha nincs, nyomtasd ki a mellékelt sablont) 

, hivatkozások 

http://www.hogyankell.hu/index.php?title=Kockap%C3%B3kert_j%C3%A1tszani&action=edit&section=4
http://www.hogyankell.hu/index.php?title=Kockap%C3%B3kert_j%C3%A1tszani&action=edit&section=6


 




