
1.7 ИГРИ С ДЕСЕТ ЗАРА 
 

 

Игрите със зарове, използващи един 

или повече зара са такива, в които 

заровете са единственият или 

централен компонент. Паничка, която 

съдържа зарове понякога се 

употребява за хазартни или настолни 

игри, по-специално за да се позволи 

заровете да бъдат хвърляни, което да 

не пречи на другите съставки на играта. 
 

 

КАКВО МАТЕМАТИЧЕСКО 

СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА 

БЪДЕ НАУЧЕНО? 

 
Традиционният зар е куб. Всеки от 

неговите 6 страни е означен с различен 

брой точки, символизиращи цифрите от 

1 до 6. Сумата от броя на точките на 

две противоположни страни трябва да 

е 7. Четирите сечения на куба са 

правилни шестоъгълници, ако минават 

през центъра на куба перпендикулярно 

на четирите му диагонала. Кубът е 

особен случай на кубоид, призма и 

ромбоид. Той е перфектно симетричен 

и следователно е един от петте 

идеални платонически тела в 

геометрията: многостени. Зарът – куб е 

естествена природна стерео фигура с 

лице от 6 квадрата и с 12 еднакви по 

дължина ръба. 
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ИГРА 1: ЛЮЛЕЕНЕ 
 

• Имате нужда от един зар, списък и най-малко 2 играчи.  
• Всеки от тях търкаля 7 пъти последователно зар. 

 
• Оформят се следните суми и разлики: първото и второто хвърляне се 

събират и тогава, при всяко хвърляне на зара се прибавя или изважда. 

Играчът с по-голяма крайна сума печели. 
 

• Когато изваждането даде разлика 0.  
Пример  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИГРА 2: ГОЛО ВРАБЧЕ 
 

• Нуждаете се и от един зар, списък и най-малко 2 играчи 
 

• Вие търкаляте зара и вашият партньор отляво получава броя на 
точките, които се виждат, като бонус. 

 
• Но ако вие хвърлите 1, 

наречена „голо врабче“, 

тогава получавате една 

точка минус. 
 

• След четири рунда 

победител е този, който 

е получил най-голямата 

сума.  
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ИГРА 3: ЗЛАТА ТРОЙКА 
 
 

• Нужни са ви един зар, списък и най-малко 2 
играчи. 

 
• Всекиму е позволено да търкаля зара, толкова пъти 

колкото иска, а точките се сумират и отбелязват. 

Обаче, ако вие хвърлите тройка, излизате от играта 

и сумаат ви е 0. 
 

• Най-големият сбор от точки е победителят.  
• Игра 4: 6 си подхождат  
• Необходим ви е един зар, списък и най-малко двама играчи.  
• Вие рисувате таблица с 6 номерирани линии.  
• Броят на колоните е равен на броя на играчите. 

 
• Когато зарът се търкаля, числото, което показва се умножава на 

номера на линията, на която искате да регистрирате хвърлянето си. 
 

• In every line one may enter only once.  
• След шесткратно хвърляне, колоната се запълва и и играта свършва.  
• Най-голямата сума в колона печели.  

 

ИГРА 4: ШЕСТ ПАРТИИ 

 
• Нуждаете се от 1 зар, бял лист и поне 

двама играчи 
 
• Създавате график в шест 

номерирани параграфа.  
• Броят на колоните е равен на броя на играчите. 

 
• Когато хвърлите зара, числото в колоната 

се увеличава в съответствие от получения 

резултат. 
 
• Във всеки ред може да се влиза веднъж.  
• След 6-тото хвърляне колоната е пълна и играта свършва.  
• Най-високата сума в колона е победителят. 

 

Пример: Ако хвърлите с вашето зарче “4” и искате да го поставите в ред 3, 
вие трябва да калкулирате 4*3=12. Записвате 12 във вашата колона/ред. 
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ИГРА 5: НОМЕР НА КЪЩА 
 

• Необходим ви е 1 зар, специфичен 

списък и най-малко 2 играчи. 
 

• Вие рисувате списък с празни 

трицифрени номера на къщи. 
 

• Хвърлете зара и запишете числото в 

един списък с празни трицифрени 

номера. 
 

• Трябва да направите това веднага след като сте хвърлили зара.  
• След три хвърляния най-голямият трицифрен номер на къща е  

победителят. 
 
Пример: Първото хвърляне на Роберт беше „3“. Той го слага в разреда 
на десетките, Лина хвърля „6“ и слага това в разреда на стотиците.  
 

ИГРА 6: ЦЕПЕЛИН 
 

• Необходим ви e 1 зар, къс хартия с 

отпечатана на нея рисунка на 

цепелин с 6 полета, 20 ребра или 

монети от 1 цент и най-малко 2 

играчи. 
 

• Търкаляте зара и съгласно 

числото, което излиза, слагате 

едно ребро в номерирано поле. 

Ако вече има ребро в полето, вие 

можете да я вземете. 
 

• Някой търкаля „6“ и поставя реброто 
си( рязката си) в гондолата. Тук не ви   
е позволено да изваждате 
ребро (рязка). 

 
• Тези, които нямат повече 

ребра излизат от играта. 
 

• Победител е оставащият накрая играч; той взима всичките ребра 
от гондолата.  
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ИГРА 7: 66, НО НЕ 6 
 

• Нужен ви е 1 зар и най-малко 2 играчи. 
 

• Всеки от тях хвърля зара толкова пъти, 
колкото иска.  

• Той трябва да сумира хвърлените числа.  
• Ако те са 66 или повече, той веднага печели.  
• Но ако той хвърли „6“, той губи цялата сума и следва да почне отново. 

 
• Ако той самоволно прекъсне, може да продължи с числото, което 

има като сума преди това. 

 

ИГРА 8: НЕБЕСА И АД 
 
 

• Нужни са ви 1 зар и най-малко 2 
играчи. 

 
• Небеса е числото върху 

горната повърхност на зара; 

това е разредът на десетиците 

при двузначно число. 
 

• Ад е числото, с което зарът 

лежи върху игралната дъска; 

това е разреда на единиците 

при двузначно число. 
 

• По-голямото число 
печели. Примери: 
 

• Ако хвърлите „5“, числото на обратната страна е „2“, така крайното 
число е „52“.  

• Ако хвърлите „2“ обратното число е „5“, така че крайното число е  
“25”.  

• Ако хвърлите „3”, обратното число е “4”, така крайното число е „34“. И  
т.н. …  

• Забележка: Сумата на двете взаимно обратни число винаги е 7. 
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ИГРА 9: ЗАЧЕРКВАНЕ 

НА ЧИСЛА 
 
 

• Нужни са 2 зара, 

молив и лист 

хартия с цифрите 

от 1 до 9, и най-

малко 2-ма 

играчи. 
 

• Вие хвърляте 2  
зара и зачерквате числото от списъка.  

• Възможно е да съберете числата от 2-та зара, да зачеркнете 7, 8 и 9. 
 

• Ако трябва да зачеркнете 7, 8 и 9, можете да продължите само с 1 зар.  
• Печели този, който зачеркне всички цифри от 1 до 9.  

 
 
 
 

 

ИГРА 10: КЪСМЕТЛИЯ СЪС ЗАР 
 

• Нужни са ви 2 зара, молив, хартия и 
най-малко 2 играчи. 

 
• Правите списък от 5 двузначни числа 

от 11 до 66, но само с цифри от 1 до 6. 
 

• Хвърляте два зара наведнъж докато и 

двата покажат двузначно число. 

Можете да го зачеркнете. 
 

• Победителят е този, който първи 

зачеркне всичките пет двузначни числа. 
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