
A parti megkezdésekor felmerülő gyakori kérdés: hány bábuval?  

A válasz kikövetkeztethető a játékszabályból: osszuk el a mezőpontok számát hárommal!  

A lerakosgatást követően, (ha addig egyik játékosnak sem sikerült malmot alkotnia) a mezők 1/3-án világos 

bábuk állnak, 1/3-án sötétek és a mezők 1/3-a marad meg üres helynek a tologatásokhoz.  

Ha ehhez képest megnöveljük a bábuk számát (vagy ha az 1/3-rész nem egész szám és felfelé kerekítünk), 

akkor megnövekszik a beszorításos győzelmek gyakorisága, ha csökkentjük, akkor ritkább lesz a beszorítás… 

Mezőpontok megszámolása  
 

 

Hány mezőpont van ezen a malom-táblán? 

Ne egyenként számold össze, hanem keress képileg hasonló csoportokat: 

 

Pl.:  3 x 8 = 24 (három koncentrikus négyzet, négyzetenként 8-8 db mező) 

vagy:  

4 x 3 + 4 x 3 = 24 (négy-négy oldalközép és sarokátló 3-3 mezővel) 

vagy 

8 x 3 = 24 (nyolc függőleges vonalban 3-3 db mező)  

 

 

Hány mezőpont van ezen a malom-táblán? 

Ne egyenként számold össze, hanem keress képileg hasonló csoportokat: 

 

Pl.:  4 x 6 + 8 = 32 (Négy szélső lapáton 6-6 db, meg a belső négyzeten 8 db) 

vagy:  

4 x 8 (mind a négy lapáton 8-8 db mező) 

vagy : 

4 x 3 + 8 + 4 x 3 (külső „körön” 4 vonalon 3-3, belső „körön” 8, meg a közötte) 

  

 

Néhány tábla a rengetegből… 
A jobb alsóban egy feladvány: hogyan nyer a lépésre következő (világos is, sötét is), ha nem hibázik. 

 

Forrás: Nagylaci http://www.jatektan.hu 

http://www.jatektan.hu/


 

 
 

1. először felváltva, egyenként rakják le a táblára korongjaikat a versenyzők, majd 

2. tologatások útján próbálnak hármas malmot kialakítani. 

Ha ez valamelyik játékosnak (akár a lerakások, akár a tologatások során) sikerül, akkor levehet egyet ellenfele 

korongjaiból, kivéve az éppen malmot alkotó, ütés elleni védelmet élvező, korongokat. 

3. A harmadik játékszakaszban, amikor már valamelyik játékosnak csupán három korongja marad:  

még egy esélyt kap a kiegyenlítésre, azáltal, hogy tetszése szerint (ugrásokkal is) mozoghat a táblán. 
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