
Και στα δύο παιχνίδια,
ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ,

υπάρχουν δύο τρόποι ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ:

1. Ρίχνοντας ένα Tetrimino το οποίο θα πέσει µέσα στο Matrix 
ακουµπώντας ένα ή περισσότερα Tetriminos του ίδιου 
χρώµατος, ο παίκτης πρέπει να πιέσει 1 φορά το κουµπί 
σκορ «+» για κάθε οριζόντιο ή κάθετο «πόντο επαφής» (   ) 
που επιτεύχθηκε. Η σειρά πάει στον αντίπαλο παίκτη.

2. Ρίχνοντας ένα Tetrimino το οποίο θα συµπληρώσει µία 
ολόκληρη γραµµή (ή γραµµές), ο παίκτης πρέπει να πιέσει 
3 φορές το κουµπί σκορ «+», για ΚΑΘΕ γραµµή που 
συµπλήρωσε. Μία γραµµή µπορεί να περιέχει οποιοδήποτε 
συνδυασµό από τα 2 χρώµατα Tetriminos. Ο παίκτης 
επιβραβεύεται µε µία επιπλέον σειρά παιχνιδιού.

3. Ρίχνοντας ένα Tetrimino το οποίο θα ακουµπήσει ένα 
ή περισσότερα Tetriminos του ίδιου χρώµατος KAI θα 
συµπληρώσει µία (ή περισσότερες) ολόκληρες γραµµές 
µέσα στο Matrix µε οποιοδήποτε συνδυασµό χρώµατος, ο 
παίκτης πρέπει να πιέσει 1 φορά το κουµπί σκορ «+»  για 
κάθε οριζόντιο ή κάθετο «πόντο επαφής» που επιτεύχθηκε 
και 3 φορές το κουµπί σκορ «+» για κάθε γραµµή που 
συµπληρώθηκε. Ο παίκτης επιβραβεύεται µε µία επιπλέον 
σειρά παιχνιδιού.

Επιτεύχθηκαν 4 πόντοι επαφής.  
Σκορ = 4 πατήµατα του κουµπιού σκορ «+»

Δηµιουργήθηκαν  2 γραµµές.
Σκορ = 6 πατήµατα του κουµπιού σκορ «+»

Δηµιουργήθηκε 1 γραµµή και επιτεύθηκαν 5 πόντοι επαφής.
Σκορ = 8 πατήµατα του κουµπιού σκορ «+»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε φορά που µία γραµµή συµπληρώνεται, πρέπει να µετακινείς το δείκτη γραµµής στην 
κορυφή της γραµµής, για να σε βοηθάει να θυµάσαι τη θέση της τελευταίας συµπληρωµένης σειράς.

ΣΚΟΡ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  - ΘΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

®



1. Ρίχνοντας ένα Tetrimino το οποίο θα πέσει µέσα στο Matrix 
και θα αφήσει κενό ή κενά από κάτω του (    ),  ο παίκτης 
πρέπει να πιέσει 1 φορά το κουµπί «-»  για ΚΑΘΕ κενό που 
έχει αφήσει. Η σειρά πάει στον αντίπαλο παίκτη. 

2. Ρίχνοντας ένα Tetrimino το οποίο θα πέσει µέσα στο Matrix 
ακουµπώντας ένα ή περισσότερα Tetriminos ίδιου χρώµατος 
ΑΛΛΑ θα αφήσει κενό ή κενά από κάτω του, ο παίκτης 
πρέπει να πιέσει 1 φορά το κουµπί σκορ «-» για ΚΑΘΕ κενό 
που έχει αφήσει, και ∆ΕΝ προστίθενται πόντοι για την επαφή 
µε Tetrimino ίδιου χρώµατος. Η σειρά πάει στον αντίπαλο 
παίκτη.

3. Ρίχνοντας ένα Tetrimino το οποίο θα δηµιουργήσει µία 
ολόκληρη γραµµή ή γραµµές µέσα στο Matrix ΑΛΛΑ θα 
αφήσει κενό ή κενά από κάτω του, τότε ο παίκτης πρέπει 
να πιέσει 1 φορά το κουµπί «-» για ΚΑΘΕ κενό που έχει 
αφήσει, και ∆ΕΝ προστίθενται πόντοι για τις γραµµές που 
συµπληρώθηκαν. Η σειρά πάει στον αντίπαλο παίκτη.

 

ΣΚΟΡ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  - ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Στο προχωρηµένο επίπεδο, η αρνητική βαθµολογία µετριέται

όπως ακριβώς στους βασικούς κανόνες.

Δηµιουργήθηκαν 2 κενά.
Σκορ = 2 πατήµατα του κουµπιού σκορ «-»

Δηµιουργήθηκαν 1 τρύπα και 1 πόντος επαφής.
Σκορ = 1 πάτηµα του κουµπιού σκορ «-»

Δηµιουργήθηκαν 2 τρύπες και 1 γραµµή.
Σκορ = 2 πάτηµα του κουµπιού σκορ «-»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κάποιος παίκτης είναι άτυχος και έχει µία σειρά προσπαθειών µε αφαίρεση πόντων,
υπάρχει η πιθανότητα το σκορ του να είναι αρνητικό. Αυτό υποδεικνύεται µε το σύµβολο «-» µπροστά 
από το σκορ.
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