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SCRABBLE este un joc de litere care se poate juca între doi sau mai mulţi jucători (numărul jucătorilor 
este nelimitat la unele genuri de partidă). Scopul jocului este realizarea unui punctaj cât mai mare prin 
plasarea pe o tablă de joc a unor cuvinte, cu ajutorul unor jetoane marcate cu litere. Un joc de 
scrabble se compune din: 
 
– O tablă de joc de 15 x 15 pătrăţele. Numerotări pe tablă:  
   - Liniile: marcate cu litere, de la A la O 
   - Coloanele: numerotate de la 1 la 15 
 
Unele pătrăţele sunt colorate. Acestea indică o multiplicare:  
   - albastru deschis: dublează valoarea literei 
   - albastru închis: triplează valoarea literei 
   - roşu deschis: dublează valoarea cuvântului 
   - roşu închis: triplează valoarea cuvântului. 
 
– Un set de 100 jetoane care au înscrisă câte o literă şi un indice valoric. Jokerii (), a căror valoare 
este 0, pot reprezenta orice literă. După ce jokerul a fost plasat pe tablă ca reprezentând o anumită literă, 
semnificaţia lui nu se mai schimbă până la sfârşitul jocului.  

   Număr de jetoane şi valori (pt. limba română) 

11 · A1  2 . G9 6 · N1 6 · U1  

 2 · B9  1 · H10 5 · O1 2 · V8 

 5 · C1 10 · I1 4 · P2 1 · X10 

 4 · D2  1 · J10 7 · R1 1 · Z10 

 9 · E1  4 · L1 5 · S1 2 · Jo 

(jokeri) 

 2 · F8  3 · M4 7 · T1 Total: 100 

de jetoane   

 
– Un săculeţ opac de pânză pentru extragerea literelor.  
– Două suporturi pe care jucătorii îşi plasează literele.  
 
Primul cuvânt (2-7 litere) trece obligatoriu prin centru (căsuţa h8).  
 
Următoarele cuvinte se leagă obligatoriu de cel(e) de pe tablă, fie  
- prin intersectare, formând un cuvânt care să se încrucişeze cu un altul aflat deja pe tablă; fie 
- prin prelungire, adaugând una sau mai multe litere în faţa sau în urma unui cuvânt aflat deja pe tablă; 
fie 
- prin alipire (paralel, formând numai cuvinte corecte); fie  
- prin metode combinate ale celor de mai sus. 
 
La o depunere se pot plasa pe tablă 1-7 litere, cu excepţia primei depuneri (vezi regula de mai sus). 
Toate literele unei depuneri se plasează numai orizontal sau numai vertical, fără pauze.  

Punctajul unei depuneri se calculează adunându-se valorile literelor cuvântului format (tinându-se cont 
de multiplicările date de căsuţele colorate). Se adaugă şi punctajul cuvintelor adiacente (fără a se ţine 
seama de căsuţele colorate acoperite anterior). Dacă jucătorul a plasat la o depunere toate cele 7 litere la 
care are dreptul, i  se mai adaugă şi o primă de 50 de puncte (pentru “depunere – scrabble”).  

Pentru detalii, consultaţi www.scrabblero.ro Pentru a verifica valabilitatea unui cuvănt, onsultaţi: 
http://dexonline.ro/scrabble-flexiune  

http://www.csimpetus.ro/Romana/regulamente/reg-grila.htm
http://www.csimpetus.ro/Romana/regulamente/reg-grila.htm#stoc
http://www.scrabblero.ro/
http://dexonline.ro/scrabble-flexiune
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LIMBA ROMÂNĂ: 100 litere, cu punctajele alăturate, stabilite în funcție de frecvența lor în limba 
română 

 

 

 

 

Legenda culorilor:  2 x litera         3 x litera     

                2 x cuvântul          3 x cuvântul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 

A1 A1 B9 B9 C1 C1 C1 C1 C1 

D2 D2 D2 D2 E1 E1 E1 E1 E1 

E1 E1 E1 E1 F8 F8 G9 G9 H10 

I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 

I1 J10 L1 L1 L1 L1 M4 M4 M4 

N1 N1 N1 N1 N1 N1 O1 O1 O1 

O1 O1 P2 P2 P2 P2 R1 R1 R1 

R1 R1 R1 R1 S1 S1 S1 S1 S1 

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 U1 U1 

U1 U1 U1 U1 V8 V8 X10 Z10 0 

0         
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Tabla pentru partida ”duplicat” 

 Competitie: ”Lițe Rele De Legat Ura 

– Literele de legătură ”  

Partida : Duplicat  

Jucatori /echipa 

_______________________________ 

_______________________________ 

Masa _________  

Data ___________________ 

  Total realizat: _______ puncte.  

 

Tur Extragere 
Depuneri proprii Depuneri top Dif. 

top Poz Depunere Pct. Cumul Poz. Depunere top Pct. Cumul 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

14.                      

15.                      

16.                      

17.                      

18.                      

19.                      

20.                      

 


