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Oyun boş bir oyun panosunda ve onun üzerindeki boş 9 oyun bloğu ile başlar. Pentago’da hamle, 
oyuncuya “pul” adı verilen parçayı yerleştirmesini ve dokuz oyun bloğundan birinin yönünü 
değiştirmesini gerektirir. Pul, oyun panosundaki herhangi bir boş alana yerleştirilebilir ve oyuncu 
istediği bir bloğun yönünü değiştirmekte serbesttir. Pulun saat yönünde veya saat yönünün tersinde 
nereye yerleştirilmiş olduğu önemli değildir. Oyuncu, kendi sırası geldiğinde mutlaka bir bloğun yönünü 
değiştirmelidir. 

Kendi renginde ilk beş pulu dizen kazanır! 

Oyun panosunun üzerindeki İki veya daha fazla oyun bloğunun herhangi bir yerinde yatay dikey 
çapraz bir şekilde pullarını 5 li olarak dizen oyuncu oyunu kazanır. Eğer pulu koyduktan sonra 5 tane 
oluyorsa bloğu çevirmesine gerek kalmaz. 

Herkes karşı karşıya! 

Oyun esnasında herkes birbirinin rakibi olabileceği gibi, iki, üç veya dört kişilik takım da oluşturulabilir. 
Oyuncuların hepsi bir renk seçer ve sıraları geldikçe hamlelerini yaparlar (örn: pul yerleştirmek ve 
oyun bloğunun yönünü değiştirmek). 

Bir oyuncu oyunu kazandığında, geride kalan oyuncular kazanan olmaksızın oyunu sürdürmeyi 
seçebilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncüyü belirleyebilirler. Kazanan oyuncuların pulları panonun sol 
tarafında kalır. Eğer oyuncunun bir hamlesi gerçekleştikten sonra, bir oyuncudan daha fazla sayıda 
kişinin pulları 5 oluyorsa bu oyuncular kazanan sıralamasını paylaşırlar. Eğer tüm taşlar yerleştirilmiş 
ve hâlâ birden fazla oyuncu 5li yapmamışsa bu durumda sıralama kalan oyuncular arasında paylaşılır. 

Takım oyunu! 

Bu versiyon iki takım için tasarlanmıştır. Her takım bir renk seçer. Aynı takımdan olan oyuncular, 
diğerlerinin karşısına oturur. Böylece her harekette her takımdan birisi sırayla hamle yapar. Oyuncu 
oyun esnasında, performansı etkilememek amacıyla az iletişim kurmayı veya hiç konuşmamayı 
seçebilir. 

5 pulunu yatay dikey çapraz yapan ilk takım oyunu kazanır 

Her iki takım da, bir oyuncu hamlesi gerçekleştikten sonra iki takımında pulları 5 li oluyorsa veya hiç 
kimse pullarını 5li yapamadan tüm taşlar yerleştirilmiş olursa, oyun berabere sonuçlanır. 

Takım oyunu, aileler ve farklı yaş gruplarından oyuncular için uygundur. Bir yetişkin ve bir çocuk veya 
bir genç ve yaşça daha büyük bir oyuncunun bulunduğu yerlerde rahatlıkla oynanabilir. 

 


