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ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

Pagrindinės žaidimo taisyklės yra vienodos 

keturiomis kalbomis. Skiriasi tik raidės ir jų taškai. 

Žaidimo komplektas 

 žaidimai „Scrabble“ anglų, lietuvių 

prancūzų ir vokiečių kalbomis; 

 žaidimo lenta; 

 raidės; 

 raidžių stoveliai; 

 taškų lapas; 

 žaidimo taisyklės; 

  „Scrabble“ laikrodis išmaniajame telefone. 

Dalyviams rekomenduojama prieš turnyrą 

telefone įsidiegti programėlę „Scrabble 

clock“ (yra tik „Android“ telefonams). 

Žaidimo pradžia 

Komandos ištraukia iš maišelio po vieną raidę. 

Komanda, ištraukusi raidę arčiausiai A raidės, 

pradeda žaidimą (džokeris yra aukščiau už A 

raidę). Ištrauktos raidės vėl sudedamos į maišelį ir 

komandos išsitraukia po septynias raides. Pirmoji 

traukia komanda, kuri pradeda žaidimą. 

Išsitraukus raides paleidžiamas žaidimo laikrodis: 

savo laikrodžio pusę paspaudžia antroji komanda. 

Kaip dedami žodžiai 

Pirmoji komanda pirmą žodį ant lentos deda taip, 

kad viena iš raidžių būtų žvaigžde pažymėtame 

lentos centre, pvz.: 

  

Toliau komandos paeiliui dėlioja žodžius taip, kad 

panaudotų bent vieną ant lentos jau esančių žodžių 

raidę. 

Žodžiai dedamas viena linija horizontaliai arba 

vertikaliai. Sudėti žodžiai turi būti skaitomi iš 

kairės į dešinę arba iš viršaus į apačią. 

Vieno ėjimo metu komanda negali pridėti raidžių 

prie kelių skirtingų žodžių skirtingose žaidimo 

lentos vietose. 

Skirtingų žodžių raidės lentoje gali liestis kampais, 

bet negali liesti šonais taip, kad susidarytų 

netinkamas žodis. Jei komanda sudeda  tinkamą 

žodį, bet iš gretimų raidžių susidaro netinkamas 

žodis, ėjimas laikomas netinkamu, pvz.: 

 

Po žodžiu PASO sudėtos raidės sudaro tinkamus žodžius 

VORAS, PO ir AR, tačiau žodžio SO lietuvių kalboje 

nėra, todėl ėjimas laikomas netinkamu. 

Džokeris gali būti panaudotas kaip bet kuri raidė. 

Komanda nurodo, kokią raidę žymės džokeriu ir 

ant lentos jis ir reikš tą raidę sudarant kitus 

žodžius. Bet kuri komanda savo ėjimo metu gali 

pakeisti ant lentos esantį džokerį tokia raide, kokią 

jis žymi. Apie tai ji turi garsiai pranešti kitai 

komandai. 

Vieno žaidimo metu tas pats žodis gali būti 

sudaromas kelis kartus. 

Kitos komandos ėjimo metu komanda traukia iš 

krepšelio tiek raidžių, kiek padėjo ant lentos. 

Komandos raidžių stovelyje visada turi būti 

septynios raidės. 

Žaidimo eiga 

Sudėjusi žodį komanda garsiai paskelbia jį ir jo 

taškus ir tada perjungia laikrodį. Ėjimas laikomas 

padarytu, kai komanda perjungia laikrodį. Iki tol 

komanda gali per tą ėjimą ant lentos padėtas raides 

nuimti ir keisti. 

Kilus ginčui, neaiškumui ar pan., laikas stabdomas 

ir kviečiamas teisėjas. Kai laikas sustabdytas, 

žaidime nieko negalima daryti: dėti ant lentos 

žodžių, imti ar keisti raides ir pan. 
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Kokiais būdais galima sudaryti naujus žodžius 

1. Iš priekio ar galo pridėjus raidžių prie jau esamo 

žodžio, pvz.: 

 
a) PAS + O = PASO 

 

 

  
b) PASO + KOM = KOMPASO 

2. Panaudojant esamo žodžio raidę naują žodį 

sudėti statmenai, pvz.: 

     
a) KOMPASO + ŽIO = OŽIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) KOMPASO + K–UKIA = KAUKIA 

 

3. Kelių žodžių raides sujungti į naują žodį, pvz.: 
 

 
 

KAUKIA ir OŽIO + –A–NĄ = KAINĄ 
 

4. Esamų žodžių raides panaudoti keliems 

žodžiams sudėti, pvz.: 
 

 
 

KAUKIA, KAINĄ, OŽIO  + P, A, B, R = PABIRO ir AR 
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Taškų skaičiavimas 

Sudedami visi sudėto žodžio (žodžių) raidžių 

taškai. Jei dedant žodį raidė padedama ant langelio 

DVIGUBA RAIDĖ ar TRIGUBA RAIDĖ, tos 

raidės taškai atitinkamai dvigubinami arba 

trigubinami. Jei dedant žodį, raidė padedama ant 

langelio DVIGUBAS ŽODIS ar TRIGUBAS 

ŽODIS, atitinkamai dvigubinami ar trigubinami 

viso žodžio taškai, įskaitant ir gautus už dvigubą ar 

trigubą raidę. Taip pat dvigubinami pirmo žodžio 

taškai (langelis su žvaigždute). 

Jei į sudedamą žodį įeina raidės, padėtos ant 

dvigubinimo ar trigubinimo langelių ankstesniais 

ėjimais, skaičiuojami tik paprasti tų raidžių taškai 

(nedvigubinama / netrigubinama), pvz.: 

 

Dedant žodį KRISTI panaudota jau sudėto žodžio 

KOMPASO raidė K, kuri padėta ant langelio DVIGUBA 

RAIDĖ. Už šią raidę taškai nedvigubinami, todėl 

komanda gauna 10 taškų: po vieną už visas raides x2 

(DVIGUBAS ŽODIS). 

Jei dedant žodį raidės padedamos ant dviejų 

langelių DVIGUBA RAIDĖ ar TRIGUBA RAIDĖ, 

raidžių taškai atitinkamai padauginami keturis arba 

devynis kartus, pvz.: 

 

Sudėto žodžio MĖLYNOS raidžių taškai (16) dauginami 

4 kartus, nes raidės M ir S buvo padėtos ant langelių 

DVIGUBAS ŽODIS. Komanda už šį žodį gauna 64 

taškus. 

 

Jei sudedamas daugiau nei vienas žodis, 

sumuojami kiekvienu žodžiu surinkti taškai. Jei 

dvigubinimo ar trigubinimo langelis uždengiamas 

raide, priklausiančia dviem tuo ėjimu sudėtiems 

žodžiams, dvigubinami ar trigubinami abiejų 

žodžių raidės ar žodžio taškai. 

Džokeris (tuščia plytelė) vertas 0 taškų. Kai 

džokeris padedamas ant DVIGUBO  ar TRIGUBO 

ŽODŽIO langelio, žodžio taškų suma atitinkamai 

dvigubinama arba trigubinama. Kai džokeris 

padedamas ant DVIGUBOS ar TRIGUBOS 

RAIDĖS langelio, jo vertė išlieka nulis. 

Jei dedant žodį panaudojamos visos septynios 

raidės, komanda papildomai gauna 50 taškų. 

Žaidimui pasibaigus, iš komandos surinktų taškų 

atimama tiek taškų, kiek vertos komandos 

stovelyje likusios raidės, pvz., jei komandai liko 

raidės F ir O, iš jos taškų sumos atimama 11 taškų. 

Laimi daugiau taškų surinkusi komanda. 

Laimėtojai gauna 2 taškus, pralaimėję taškų 

negauna. Jei žaidimas baigiasi lygiosiomis, t. y. jei 

komandos surenka vienodai žodžių taškų, abi 

gauna po 1 tašką. 

Raidžių keitimas 

Tris kartus per žaidimą komanda gali pasikeisti 

raides: nuo vienos iki visų. Keisti raides galima tik 

savo ėjimo metu. Apie raidžių keitimą ir jų skaičių 

garsiai pranešama priešininkams. Keičiamos raidės 

įdedamos į maišelį, pamaišoma ir po vieną 

traukiama tiek raidžių, kiek buvo įdėta. Pabaigus 

keisti raides perjungiamas laikrodis. Žodis tuo 

ėjimu nededamas ir taškų komanda negauna. 

Sekundantai į komandos taškų stulpelį įrašo 

„PAKEISTA“ + pakeistų raidžių skaičių. 

Ėjimo praleidimas 

Komanda savo nuožiūra gali praleisti ėjimą. Apie 

praleidžiamą ėjimą turi aiškiai pranešti 

priešininkams ir sekundantams ir perjungti 

laikrodį. Praleidusi ėjimą komanda taškų negauna 

ir toliau žaidžia su tomis pačiomis raidėmis. 

Bendras praleidžiamų ėjimų skaičius neribojamas. 

Sekundantų funkcijos 

Žaidimo metu sekundantai sėdi prie žaidimo 

stalelio, užrašo žodžių taškus taškų lape, skaičiuoja 

bendrą rezultatą, seka laiką. Priešininkų 

sekundantai patys susitaria, kuris rašys rezultatą. 

Sekundantams draudžiama padėti savo komandai, 

pvz., patarti žodžius, liestis prie laikrodžio ir pan. 

Sekundantams pažeidus taisykles, komanda gali 

būti diskvalifikuota.  
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Tinkami žodžiai 

Galima dėti visus taisyklingus bendrinės kalbos 

žodžius ir visas jų formas, taip pat trumpąsias, 

pvz.: nešt, draugam, aikštėj. 

Netinkami žodžiai 

 tikriniai žodžiai; 

 ne bendrinės kalbos žodžiai (svetimybės, 

tarmybės, slengas, žargonybės); 

 keiksmažodžiai ir nešvankūs žodžiai; 

 raidinės santrumpos; 

 raidžių ir natų pavadinimai; 

 chemijos simboliai, matematikos formulės 

ir pan. 

Netinkamas ėjimas 

Jei priešininkų komanda nepripažįsta, kad sudėtas 

žodis egzistuoja ir yra tinkamas, laikrodis 

stabdomas ir kviečiamas teisėjas. Jei teisėjas 

nusprendžia, kad sudėtas žodis netinkamas 

(neegzistuojantis, žodis su klaida), jo raidės 

nuimamos nuo lentos, paleidžiamas laikrodis ir 

komanda deda kitą žodį. 

Jei ta pati komanda netinkamą žodį sudeda daugiau 

nei trečią kartą, žodžio raidės nuimamos nuo lentos 

ir komanda praleidžia ėjimą. Taškų komanda 

negauna. 

Žaidimo trukmė 

Kiekvienai komandai skiriama po 20 min. ėjimams 

atlikti. Laikas matuojamas „Scrabble“ (šachmatų) 

laikrodžiu.  

Ėjimas laikomas atliktu, kai perjungiamas 

laikrodis. Jei komandos laikas pasibaigia nespėjus 

sudėlioti žodžio, jo ištarti ar paskelbti jo taškų, 

ėjimas laikomas neatliktu. 

Pasibaigus laikui, komanda gali naudoti dvi 

papildomas minutes, tačiau už kiekvieną 

papildomą minutę jai skaičiuojama minus 10 taškų. 

Komanda gali papildomų minučių nenaudoti.  

Pasibaigus ir papildomoms minutėms, komanda 

nebegali toliau dėlioti žodžių. Kita komanda tęsia 

žaidimą – dėlioja žodžius nestabdydama savo 

laiko. 

Žaidimas baigiamas, kai 

 kuri nors komanda pasiekia 250 taškų ribą; 

 abi komandos išnaudoja visą savo laiką; 

 kuri nors komanda padeda savo paskutines 

raides, o maišelyje jų nebelikę; 

 abi komandos atlieka po 20 ėjimų (įskaitant 

praleidimus ir raidžių keitimus); 

 abi komandos po 3 kartus iš eilės nepelno 

taškų (praleidžia ėjimus, keičia raides, 

sudeda netinkamą žodį ir pan.); 

 abi komandos paskelbia, kad nebeturi 

daugiau dedamų žodžių. 

Papildomos nuostatos 

Žaidimo metu negalima naudotis žodynais, tekstais 

ir elektroninėmis priemonėmis. Ar žodis tinkamas, 

sprendžia abi komandos. Jei komandos nesutaria, 

sprendimą priima teisėjas. 

Jei dėl žaidėjo kaltės žaidimas sutrukdomas 

nepataisomai (pvz., žaidėjas taip sujudina žaidimo 

lentą, kad nebeįmanoma atkurti sudėtų žodžių) , jo 

komandai įskaitomas pralaimėjimas, tame žaidime 

komandos surinkti žodžių taškai panaikinami. 

Piktybiškai žaidimui kenkianti, kitos komandos 

žaidėjams trukdanti ar neetiškai besielgianti 

komanda gali būti pašalinta iš turnyro. 

TURNYRO NUGALĖTOJAS 

Nugali daugiausia pergalių turnyre laimėjusi 

(daugiausiai žaidimo taškų surinkusi) komanda. 

Jei dvi ar daugiau komandų surenka vienodą 

žaidimo taškų skaičių, aukštesnę vietą užima 

komanda, kuri: 

a) surinko daugiau žodžių taškų per visus tris 

žaidimus; 

b) sudėjo „brangesnį“ žodį bet kuriame iš 

žaistų žaidimų. 

NIEKADA „SCRABBLE“ NEŽAIDUSIEMS 

Žaidimą galima pasibandyti kompiuteryje ar 

internete. Jų yra daug variantų. Rekomenduojamas 

nemokamas „Classic Words“. Jis yra anglų, 

prancūzų, vokiečių kalbomis. 

 


