
PileTile pasziánsz     ( hozzávalók: 4 színben 4-4 érték, pl. magyar kártya 7, 8, 9, 10 lapjaival ) 

 
Keverd össze a 16 db lapot és rakj le négy oszlopba, oszloponként 4-4 db-ot. 
 
 
A játéktér hat mezőből áll, amelyben a középső négy mezőn áll a véletlenszerűen kirakott 4 kártyaoszlop. 
 
1. Feladat   
Úgy rendezd át a lapokat, hogy mindegyik oszlopban azonos értékű lapok legyenek. 
 
Rendezési szabályok: 
Üres mezőre bármelyik mezőről áthelyezhető a legfelső lap. 
Ha négynél kevesebb lap van egy mezőn, akkor arra a legfelső lappal azonos értékű lap bármelyik másik 
mezőről átrakható. (Egy mezőn soha nem állhat 4 lapnál több.) 

Láss hozzá egy megoldást az ábrán számozással jelölt a lépés-sorrenddel: 

 
Ha sikerült megoldani, akkor most az lesz a következő feladványod kiinduló állapota: 
(A hat mezőből ugye most is négyen van 4-4 azonos értékű lap.) 
 
 
2. Feladat  
Az előző szabály átértelmezett(???) betartásával rendez a lapokat azonos színű oszlopokba. 
(???) Most ugye a 4-nél kisebb lapszámú oszlopba a legfelső lapjával azonos színű lapot szabad átrakni. 
 
Ha sikerült megoldani, akkor most az lesz a következő feladványod kiinduló állapota: 
 
3. Feladat  (a 2. megoldása után játszhatod újra az 1. feladatot is, vagy egy újabb kézenfekvő módosítás):  
Rendezd át a lapokat úgy, hogy mind a négy oszlop 4-4 lapja érték-sorban növekvő legyen. 
 
3/a. szabály: áthelyezni a nagyobbat szabad. 
3/b. szabály: áthelyezni csak az eggyel nagyobbat szabad. 
   
4. feladat  
Rendezd át úgy, hogy az oszlopokban azonos színűek és csökkenő sorrendben legyenek. 
 
4/a. szabály: (vagylagosan) vagy színben azonos, vagy csökkenő…  
4/b. szabály csak a színben azonos…  
4/c. szabály csak az értékben csökkenő… 
 
 
 
 

Ha már túl könnyűnek találod, akkor csak az 1. feladatot próbáld 4 lappal bővített hét mezőn,  
majd még 4-4 lappal kilenc mezőn ….  

aztán  
azután, próbáld ki 52 lapos francia-kártyával. 

Vagy játszd a Játéktanon:  http://www.jatektan.hu/jatektan/z2005/cpiletile.html 
(A Játéktan oldal lassan meghal, de úgy láttam, hogy Lutz Tautenhahn progija  mobilon is működik.) 

http://www.jatektan.hu/jatektan/z2005/cpiletile.html

