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Įžanga
•Money Master (liet. Pinigų valdovas) yra mokymo įrankis, kurį sudaro kompiuterinis
žaidimas ir kitos mokymo(si) priemonės. Žaidimą galima naudoti tiek įprastinėje
mokymo(si) aplinkoje, tiek kituose kontekstuose (mišrus mokymas, savarankiškas
mokymasis). Žaidimo pagalba kuriama į tikrą gyvenimą panaši aplinka, kurioje žaidėjai
supažindinami su pagrindinėmis finansinėmis sąvokomis, taip pat jiems reikia priimti
sprendimus, susijusius su pinigais tam, kad:
•pasiruoštų finansinei atsakomybei gyvenime, įgytų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingai
pereiti nuo finansinės priklausomybės prie finansinės nepriklausomybės;
•sužinotų daugiau ir pradėtų taupyti, produktyviau ir atsakingiau leisti pinigus bei skolintis.
•Žaidimą sudaro 2 pagr. Komponentai: Nemokamas žaidimas ir Misijos
•Nemokamas žaidimas: kompiuterinis žaidimas, kuriame žaidėjas laisvai žaidžia, priima
finansinius sprendimus, kad pasiektų bendrus žaidimo tikslus ir susipažįsta su finansinėmis
sąvokomis.
•Misijos: užduotys, kurios gali būti atliekamos žaidimo pagalba pasitelkiant simuliaciją,
tačiau taip pat pasitelkiami kiti aktyvūs mokymosi metodai – pvz. grupinė diskusija, atvejo
analizė ir pan. Naudojant žaidimą pasitelkiami tie patys elementai, kaip ir nemokamame
žaidime.
Vadovas pateikia gaires, kurios padės geriau suprasti ir naudoti kompiuterinį Money Master žaidimą
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Apie žaidimą | Bendra apžvalga

Kompiuteriniame žaidime žaidėjas įkūnija jaunuolį, kuris pirmą kartą susiduria su finansinės
nepriklausomybės iššūkiais ir trokšta, kad jam pasisektų.
Žaidimo tikslas yra pasiekti kuo didesnį Komforto / pasitenkinimo (C/S) ir Finansinio stabilumo (FS)
lygį. Tai pasiekti galima uždirbant pinigus, priimant sprendimus dėl pinigų leidimo, taupymo ir
investavimo. Siekiama Pinigų valdovo statuso.
Žaidėjas turės dirbti, mokėti už kursus, išsilavinimą, kad galėtų gauti paaukštinimą, priimti
sprendimus dėl taupymo, paskolų, draudimo, namo ir automobilio pirkimo ir pan. Visa tai turi įtakos
C/S ir FS lygiui.
Kai kurie pirkiniai prisideda prie aukštesnio C/S lygio, tačiau jie kelia pavojų FS, pvz., atostogos,
naujas automobilinis, nedideli komforto dalykai ir pan. Kitos išlaidos, pvz., išlaidos išsilavinimui,
nors tuo metu skaudžiai atsiliepia finansiškai, tačiau tai gali turėti teigiamos įtakos C/S ir FS
ilgalaikėje perspektyvoje, nes išsilavinimo dėka galima gauti geresnį darbą ir aukštesnį atlyginimą.
Netgi tokios išlaidos kaip automobilio taisymas turi neigiamos įtakos tiek C/S, tiek FS, nes tai reiškia
papildomas išlaidas tam, kad būtų atstatyta ankstesnė būklė.
Žaidime taip pat nutiks įvykių, kurie tikrina žaidėjo finansinį išprusimą, pvz., bėdos su automobiliu,
netikėta liga, dėl to reikia medicininės patikros ir pan.

|5

Apie žaidimą | Bendra apžvalga
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Apie žaidimą | mechanizmai ir komponentai
•Žaidime naudojamas ėjimų mechanizmas. Vienas ėjimas yra lygu vienam mėnesiui, o vieną mėnesį žaidėjas gali padaryti 40 žingsnių (paaiškinta
toliau).
•Žaidėjas uždirba Monetų dirbdamas darbą. Jis / ji už monetas perka produktus, paslaugas, kurios prisideda prie Komforto / pasitenkinimo (C/S) lygio.
Tam, kad pasiektų Finansinį stabilumą, žaidėjas turi turėti kontroliuojamą skolą (paaiškinta toliau).
•Langas su žinute pasirodo žaidimo metu ir žaidėjui duoda atgalinį ryšį, pakreipia reikalinga linkme.
•Žaidime yra 3 lygmenys. Kiekviename lygmenyje atsiranda naujų sprendimo variantų, geresnių prekių ir paslaugų bei įvairesnių finansinių produktų.

Turtas



Turtas išreikštas monetomis, kurios renkamos žaidimo metu. Turtas
apskaičiuojamas atsižvelgiant į turimas monetas, indėlius banke ir nuosavybės
vertę (namo, automobilio). Nėra apribojimų, kiek turto galima turėti žaidime.
Komfortas/Pasitenkinimas (C/S)

C/S yra sėkmės žaidime matas, kuris prisideda prie finansinio stabilumo. C/S išreiškimas
vienetais nuo 1 iki 1000. Žaidėjas C/S taškus renka iš 7 sričių: darbas, išsilavinimas, namas,
automobilis, maistas ir komfortas, atostogos ir nemokamos laisvalaikio pramogos. C/S, kai
žaidėjas daro tam tikrus sprendimus, gali sumažėti arba padidėti. Pavyzdžiui, jei jis/ji
pažeminami pareigose, C/S rodiklis sumažėja. Ir atvirkščiai, taškai padidėja, kai žaidėjas
nusiperka geresnį namą, automobilį, įstoja mokytis į universitetą ar pradeda lankyti kursus.
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Apie žaidimą | Mechanika ir komponentai

Ėjimai
Ėjimas leidžia žaidimui eiti į priekį. Vienas ėjimas yra vienas mėnuo, o vieną mėnesį žaidėjas
gali padaryti 40 žingsnių. Žingsnis matuoja atstumą tarp pastatų/ vietovių. Jei žaidėjas nenori
daryti 40 žingsnių, jis gali paspausti "Baigti ėjimą" ir eiti į kitą mėnesį. Prieš kiekvieną ėjimą
žaidėjui bus parodytas biudžetas su mėnesio įplaukomis ir sąskaitomis (žr. Biudžetas ir
judėjimas mieste).

Monetos ir sąskaita
Pinigų žaidime vartojama valiuta yra monetos. Žaidėjas gali pirkti prekes ir paslaugas, užsisakyti
finansinių paslaugų, kurių jam reikia norint žaisti toliau, ir pasiekti didesnį C/S lygį.
Žaidėjas, norėdamas gauti daugiau monetų ,turi susirasti darbą ir padėti indėlį į banką, kad
gautų palūkanų. Kitas būdas uždirbti pinigų yra dalyvauti kas mėnesį vykstančioje Pinigų
valdovo loterijoje. Monetos, kurias žaidėjai uždirba, yra automatiškai perkeliamos į einamąją
sąskaitą banke. Einamoji sąskaita trumpą laiką gali būti neigiama, tačiau žaidėjas už perviršį
moka palūkanas.
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Apie žaidimą | Mechanika ir komponentai
Finansinis stabilumas (FS)
FS yra kitas sėkmės žaidime matas, kuris prisideda prie komforto/pasitenkinimo. FS yra skaičiuojamas
kiekvieną mėnesį (ėjimą) kaip skolos-pajamų rodiklis, t.y. FS rodo, kaip mėnesiniai įsipareigojimai
atsveria mėnesio pajamas. Kitaip tariant, FS rodo pajėgumą vykdyti finansinius įsipareigojimus. FS
parodytas kaip spalvotas stulpelis nuo tamsiai žalio iki ryškiai raudonos ir rodo žemą arba aukštą skolųpajamų rodiklį. FS kiekvieną mėnesį kinta priklausomai nuo skolos ir/ar pajamų. Žaidėjas, kuris nori
laimėti žaidimą, turi turėti valdomą skolos lygį, t.y. FS žemiau 35%.

Pasiekimai
Pasiekimai pagerina žaidėjo gyvenimo stilių. Pasiekimai yra susiję su apgyvendinimu, transporto priemone,
darbu, išsilavinimu ir pan. Žaidėjas gali prarasti pasiekimus dėl tam tikrų pokyčių, pvz., namo pardavimas ir
pigesnio įsigijimas. Žaidimo metu žaidėjas turi rinkti pasiekimus, kad galėtų kilti lygiais ir įgytų Pinigų valdovo
statusą. Skirtinguose žaidimo lygiuose yra skirtingi pasiekimai.

Žinuutės langas
Žinutės langas yra priemonė nukreipti žaidėją, suteikti jam atgalinį ryšį ir padėti geriau įsitraukti į žaidimą.
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APIE ŽAIDIMĄ| MECHANIKA IR KOMPONENTAI
Lygmenys
Yra trys lygmenys. Kiekviename naujame lygmenyje galima priimti kitokių sprendimų, įsigyti geresnių prekių ir
paslaugų, kitokių finansinių produktų. Pirmajame lygmenyje žaidėjas susipažįsta su žaidimu, pagrindiniais
grafikos elementais. Kiti du lygmenys yra žymiai sunkesni, yra daugiau pasirinkimo variantų.

Lygmuo 1

Lygmuo 2

Lygmuo 3

Pinigų valdovas
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APIE ŽAIDIMĄ| TIKSLAI
Žaidimo tikslas yra palaipsniui pasiekti aukštesnius Komforto/ pasitenkinimo (C/S) lygius ir išlaikyti tvirtą
Finansinį stabilumą (FS), kuris rodo gebėjimą valdyti finansus ir susitvarkyti su vis sudėtingesniais
finansiniais iššūkiais gyvenime. Žaidėjas turi įveikti 3 lygius, kad pasiektų Pinigų valdovo žaidimo pabaigą.
Žaidėjasturi surinkti iš viso 1000 C/S taškų bei turėti valdomą skolą (arba būti be skolos) - FS stulpelis turi
būti žalias (skolos-pajamų santykis mažesnis nei 35%). Šiuos tikslus žaidėjas turi pasiekti darydamas kuo
mažiau ėjimų.
Pereinant iš vieno lygmens į kitą, žaidėjui gali tekti atsakyti į kelis klausimus, kad galėtų kilti lygmenimis aukštyn.

Lygmuo 1

Lygmuo 2

Lygmuo 3

Pinigų valdovas

C/S taškai: 130
FS: žemiau 35%

C/S taškai: 460
FS: žemiau 35%

C/S taškai: 1.000
FS: žemiau 35%

Ėjimai: neriboti. Naudokite
kuo mažiau ėjimų.

Ėjimai: neriboti. Naudokite
kuo mažiau ėjimų.

Ėjimai: neriboti. Naudokite
kuo mažiau ėjimų.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI

Gyvenimo
sprendim
ai

Šioje kelionėje žaidėjas turės pirkti (ir parduoti)
nuosavybę, mokėti už paslaugas ir
komunalines paslaugas, maistą. Žaidėjas taip
pat turės galimybę sudalyvauti Pinigų
valdovo loterijoje. Žaidžiant žaidimą gali
nutiki netikėtų įvykių, kurie patikrins jo / jos
finansų valdymo įgūdžius.
Žaidėjas turės gyventi ir priimti finansinius
sprendimus bei spręsti netikėtas situacijas,
pasitaikysiančias žaidimo metu.
Įvykiai

Finansinia
i
sprendim
ai
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI
Darbas
Darbas yra pirminis pajamų (monetų) šaltinis žaidime.
Be darbo žaidėjas nejuda pirmyn ir galų gale pralaimi
žaidimą. Žaidėjas gali rinktis įvairius darbus, bet tam,
kad gautų geriausiai apmokamą darbą, jis/ji turi įgyti
išsilavinimą. Jau nuo 1 lygmens galima rinktis įvairius
darbus ir karjeros kelią, todėl žaidėjas turi pasirinkti tokį
išsilavinimą, kuris padėtų pasiekti trokštamą karjerą.
Atlyginimas už darbą yra pakankamai didelis, tačiau
atlygis darbo pasiūlymuose kinta (gali būti 10%
daugiauarba mažiau).Iš naujo darbo pajamos bus
gaunamos tik kitą mėnesį. Darbą rinktis galima Verslo
centre. Atkreipkite dėmesį, kad žaidėjas vienu metu gali
turėti tik vieną darbą.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI

Išsilavinimas
Išsilavinimas yra svarbus gauti gerai apmokamą
darbą. Be išsilavinimo žaidėjas gali gauti tik 1
lygmens darbą. 2 lygyje žaidėjas gali rinktis vieną
iš trijų mokymosi variantų, po kurių galima rinktis
įvairius darbus. Kad galėtų gauti išsilavinimą,
žaidėjas turi eiti į Mokymosi kompleksą. Kiekvieną
išsilavinimo lygį šiek tiek užtrunka pasiekti
(trukmė ėjimais). Pastaba: C/S taškai
nesiskaičiuoja.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI
Apgyvendinimas
Žaidime privaloma turėti gyvenamą vietą. Žaidėjas negali
visą mėnesį būti be gyvenamos vietos. Jei mėnesiui
bėgant žaidėjas neapsisprendžia dėl gyvenamosios
vietos, jis/ji pralaimės. Žaidėjas vienu metu gali turėti tik
vieną gyvenamąją vietą, todėl įsigydamas naują būstą
prieš tai turi parduoti seną nuosavybę arba nutraukti
nuomą. Visi apgyvendinimo variantai turi įtakos žaidimo
taškams (monetoms, C/S ir turtui) 3 būdais: kai perkate,
kai parduodate ir kai kiekvieną mėnesį mokate už
komunalines paslaugas: elektrą, šildymą, vandenį.
Žaidėjas taip pat moka mokestį už nuosavybę, jei jis/ji
nusipirko gyvenamą vietą. Šis mokestis dėl paprastumo
yra mokamas kiekvieną mėnesį.Būsto kainos kinta (+/10%) Parduodant nuosavybę naudojama esama rinkos
kaina, kuri gali būtų mažesnė arba didesnė nei pradinė
kaina. Norėdamas pirkti ar parduoti namą žaidėjas turi eiti
į Gyvenamąją zoną.

| 15

APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI
Judėjimas
Transporto priemonės už tam tikrą sumą suteikia žaidėjui
papildomų komforto taškų.Transporto priemonės išlaikymas
papildomai kainuoja.
Kuras: skaičiuojamas kiekvieną mėnesį padauginant kuro
kainą iš atstumo, kurį žaidėjas nukeliavo keliaudamas po
miestą. Tai netaikoma dviračiui.
Priežiūra: kas mėnesį 0,3% nuo automobilio vertės.
Transporto priemonės gali būti perkamos ir parduodamos.
Kiekvieną mėnesį jos nuvertėja 2%. Tai aktualu parduodant
transporto priemonę, kurios kaina skaičiuojama iš pradinės
automobilio vertės atimant mėnesinį nusidėvėjimą.
Transporto priemonės visada turės bent 10% vertę nuo
pradinės vertės. Žaidime kartais nutinka nenumatytų atvejų,
kaip ir, beje, automobilio gedimai. Tada žaidėjui reikės
sumokėti prašomą sumą, nes kitaip jis/ji praras C/S taškus.
Transporto priemones galima pirkti, parduoti ir taisyti. Vienu
metu žaidėjas gali turėti tik vieną transporto priemonę.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI
Maistas ir komfortas
Maisto ir komforto paketai padengia pagrindinius žaidėjo
poreikius. Paslaugos (pvz., apsilankymas muziejuje, kine,
ėjimas į restoraną) daro gyvenimą įdomesnį. Žaidėjas
palaipsniui gali pasigerinti paketą. Tai galima laikyti gyvenimo
pagerėjimu. Paketą galima įsigyti Komercinėje zonoje ir jo
kaina bus nuskaityta kiekvieno mėnesio pabaigoje. Žaidėjas
kiekvieną mėnesį gali pasigerinti paketą. Tam jis/ ji turi nueiti į
Komercinę zoną. Kai įsigyjamas paketas, jis išlieka toks pats
tol, kol jo nepakeičiama. Perkant arba keičiant paketą, pinigų
suma už jį yra iš karto nuskaičiuojama nuo žaidėjo monetų, o
paskui automatiškai bus kiekvieną mėnesį nuskaičiuojamas
mokestis už paketą.

Atostogų paketas
Žaidėjas taip pat turi galimybę įsigyti brangius
Atostogų paketus, kurie prideda daugiau C/S taškų.
Žaidėjas atostogų paketą gali nusipirkti tik kartą
metuose. Kai nusiperki paketą, pasirinkimas galioja
visus ateinančius metus nebent žaidėjas nusprendžia
pakeisti jį. Norėdamas nusipirkti Atostogų paketą
žaidėjas turi nueiti į Kelionių agentūrą, kur jam/ jai bus
pateiktos įvairios galimybės.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI
Laisvalaikio pramogos
Laisvalaikio pramogos yra būdas gauti C/S taškų. Joms
gali reikėti arba nereikėti papildomų pinigų.
Kiekviename lygyje atsiras vis naujų pasirinkimo
variantų. Žaidėjas viename lygmenyje gali rinktis vieną
veiklą. Norėdamas užsiimti kokia nors nemokama
veikla žaidėjas turi nueiti į Laisvalaikio praleidimo
centrą.

Depozitas ir kitos investavimo galimybės
Žaidėjas gali padėti indėlį į banką, pirkti akcijų, obligacijų bei gauti
palūkanų. Šiuos finansinius produktus galima nusipirkti Banke. Be
indėlio žaidėjas turi einamąją sąskaitą, kurioje yra visos jo
monetos. Einamoji sąskaita trumpą laiką gali būti neigiama. Už
sąskaitos perviršį žaidėjas moka 15% palūkanas. Žaidėjas
automatiškai bankrutuos ir pralaimės žaidimą, jei du mėnesius iš
eilės jo sąskaitoje bus -2000 monetų. Palūkanų norma yra
paskaičiuota metams. Mokesčiai ir banko komisiniai yra
išskaičiuoti.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI
Paskolos ir būsto paskola
Žaidėjas gali gauti vartojimo ar būsto paskolą, kad turėtų daugiau
monetų. Tam tikslui jis / ji eina į banką. Palūkanos yra bendra pinigų
suma, kurią reikės mokėti kiekvieną mėnesį. Palūkanų norma gali būti
fiksuota arba kintanti. Kintama palūkanų norma viso žaidimo metu
keičiasi. Yra nustatytas limitas sumai, kurią žaidėjas gali skolintis.
Limitas nustatomas atsižvelgus į jos/jo bendrą turtą.Palūkanos yra
metams atskaičius komisinius ir mokesčius.

Kredito kortelė
3 banko lygyje banke žaidėjas gali gauti kreditinę kortelę. Kreditinė
kortelė leidžia žaidėjui leisti pinigus neturint Monetų, nepasiėmus
paskolos, nes tai yra nedidelių sumų išankstinė paskola. Žaidėjas moka
palūkanas nuo tos sumos, kurią pasiskolino. Palūkanos yra metams
atskaičius komisinius ir mokesčius.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI

Draudimai
Žaidėjas iš Draudimo kompanijos gali gauti
draudimą. Jis/ji gali gauti sveikatos,
automobilio ir namų draudimą. Žaidėjas gali
nesirinkti sveikatos ir namų draudimo, tačiau
kitos draudimo rūšys yra privalomos ir apie
jas sužinoma žaidimo metu.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI
Loterija ir kiti įvykiai
Žaidėjas gali dalyvauti loterijoje. Kad galėtų dalyvauti, jam reikia nueiti į Loterijos namus ir sumokėti už
bilietą.
2 lygmenyje gali pasitaikyti kitų įvykių, kurie gali žaidėjui pasitarnauti arba pakenkti. Tai gali būti:
•Darbo praradimas
•Eismo įvykis, kuriame stipriai apgadinamas automobilis
•Gaisras namuose, kuris padaro daug žalos
•Priedas už labai gerą darbą
•Namo perkainojamas iš naujo. Jo vertė pakyla, taip pat ir žaidėjo turtas.
•Netikėta liga, todėl žaidėjas turi vykti į ligoninę ir sumokėti už sveikatos priežiūros išlaidas (jei jis / ji
neturi sveikatos draudimo).

Metinė pajamų mokesčio deklaracija
Kiekvienais metais, dvyliktą mėnesį, žaidėjas gauna pranešimą apie pajamų mokestį, kurį reikia sumokėti.
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APIE ŽAIDIMĄ| SPRENDIMAI IR ĮVYKIAI

Infliacija
Kiekvienais metais (išskyrus pirmaisiais), pirmąjį metų mėnesį kainos ir atlyginimas dėl infliacijos ir algos
peržiūrėjimo gali pakilti.

Judėjimas mieste
Judant mieste galima rinktis keliavimo būdą: pėsčiomis, viešuoju transportu ar asmenine transporto
priemone (dviračiu, motociklu arba automobiliu). Priklausomai nuo pasirinkimo žaidėjas gali judėti iš
vienos vietos į kitą ir už keliavimą moka tam tikrą monetų skaičių. Atstumas tarp įvairių objektų mieste yra
matuojamas Standartiniais ėjimais (M) ir laiko išraiškos vienetu. Atstumas tarp dviejų vietovių yra
matuojamas sudedant visus atskirus segmentus, kurie jungia vietoves.

APIE ŽAIDIMĄ| PRALAIMĖJIMAS

Žaidėjas pralaimi žaidimą, kai nebeturi
nieko, kas padėtų vykdyti jo
įsipareigojimus, kylančius dėl
skolos (pvz., laiku sumokėti
paskolą).
Žaidėjas negali einamojoje sąskaitoje
turėti -2000 monetų du iš eilės
mėnesius, nes tada pralaimi
žaidimą.
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Gyvenamoji zona

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informacijos apie nekilnojamojo turto pasiūlymus, gali
pirkti, parduoti, nuomotis namą ar butą.

Verslo centras

Vieta žaidime, kur žaidėjas gauna informacijos apie Turimą darbą, Atlyginimą ir Darbo
pasiūlymus, gali pretenduoti į darbo vietą arba išeiti iš darbo.

Mokymosi centras

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali sužinoti apie Kursus, įsirašyti į juos.

Bankas

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informacijos apie indėlių, akcijų, fondų, paskolų, būsto
paskolų ir kreditinių kortelių tipus ir sąlygas. Čia jis gali padėti indėlį, išsiimti pinigų, sumokėti
įmokas, kreiptis dėl paskolos ir kreditinės kortelės, investuoti į akcijas ir fondus.
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Sveikatos priežiūros
centras

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali pasitikrinti sveikatą. Tai sumažina tikimybę rimtai susirgti. Čia jis
gali gauti gydymą, jei suserga arba patenka į nelaimingą įvykį. Čia jis taip pat gali pasinaudoti
Sveikatos draudimu, jei tokį yra įsigijęs.

Draudimo
kompanija

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informacijos apie Draudimų rūšis, sąlygas. Čia jis gali įsigyti
arba atsisakyti draudimo.

Komercinė zona

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informacijos apie Maisto ir mažus komforto paketus,
kuriuos jis gali pirkti, pasididinti, sumažinti.

Automobilių /
dviračių salonas ir
taisykla

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informacijos apie Automobilių, Motociklų ir Dviračių
kainas, gali įsigyti transporto priemonę, parduoti ar sutaisyti ją.

| 26

APIE ŽAIDIMĄ| APLINKA

Kelionių agentūra

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informaciją apie Atostogų paketus, kuriuos gali pirkti,
pasididinti ar sumažinti.

Pramogų centras

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informacijos apie Laisvalaikio pramogas, kuriomis gali
užsiimti.
.

Loterijos namai

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informacijos apie Loterijos bilietus ir jų rezultatus.

Finansų patarėjas

Vieta žaidime, kur žaidėjas gali gauti informacijos apie organizacijas (valstybės ir kitas), kurios
gali pakonsultuoti klientus finansiniais klausimais.
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ŽAISTI ŽAIDIMĄ / PRISIJUNGTI PRIE ŽAIDIMO

Money Master (liet. Pinigų valdovo)
žaidimą galima rasti tinklalapyje
www.moneyms.eu.
Pirmiausia jums reikia prisiregistruoti, o
tada prisijungti. Kai prisiregistruojate,
galite išsaugoti ir vėl paleisti žaidimą bei
rezultatų lentelėje matyti, kai pakylate
aukštai.
Atsidariusiame meniu jūs galite pasirinkti
kalbą, kuria norite žaisti žaidimą – EN,
DE, ES, LT, PT, TR –ir kokį žaidimą
norite žaisti – Nemokamą žaidimą ar
Misijas (tam, kad galėtumėte rinktis iš šių
dviejų variantų, jums pirmiausia reikia
prisiregistruoti).

Kalbos pasirinkimas

Žaidimo tipo
pasirinkimas

Prisijungimo
informacija

Nuoroda:

www.moneyms.eu

Priįjimas prie
registro
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ŽAISTI ŽAIDIMĄ| SUSIPAŽINIMAS SU ŽAIDIMU

Tekstas į kalbą
Paspauskite čia, kad aktyvuotumėte
funkciją „tekstas į kalbą“.

Meniu



Pirma skiltis: čia, iš kairės į dešinę, galite rasti esamą mėnesį ir metus
žaidime, lygmenį, kuriame esate, ir kiek procentų jums liko, kai pereisite
į kitą lygį, taip pat finansinio stabilumo lygį, kiek monetų turite esamojoje
sąskaitoje, pasitenkinimo lygį, kurį pasiekėte, ir bendrą turimą turtą.
Antra skiltis: čia galite rasti informaciją apie savo pasiekimus: darbą,
apgyvendinimą, transportą, švietimą ir pan.
Trečia skiltis: čia galite pereiti į kitą mėnesį, jei esamame mėnesyje
nebenorite atlikti daugiau užduočių.
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ŽAISTI ŽAIDIMĄ| SUSIPAŽINIMAS SU ŽAIDIMU
Ėjimų skaičius
Rodo, kiek žaidėjui liko Standartinių ėjimų. Kiekvieną mėnesį
žaidėjas pradeda su 40 Standartinių ėjimų. Daugiau
informacijos rasite prie „Judėjimas mieste“ ir „Pagalba“.
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Ėjimų skaičius
Rodo, kiek žaidėjui liko Standartinių ėjimų.
Kiekvieną mėnesį žaidėjas pradeda su 40
Standartinių ėjimų. Daugiau informacijos
rasite prie „Judėjimas mieste“ ir „Pagalba“.
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Žaidėjo indikatorius
Rodo, kur kiekvienu momentu žaidėjas yra
žaidime, ir ar jis yra laimingas/ nelaimingas
pagal Komforto/pasitenkinimo lygį.
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Transporto priemonių indikatorius
Rodo transporto priemones, su kuriomis žaidėjas gali judėti iš vieno pastato į kitą, ir leidžia pasirinkti
keliavimo būdą: pėsčiomis, viešuoju transportu ar asmenine transporto priemone (jei tokią turi). Prie
kiekvieno keliavimo būdo yra Ėjimų (M) ir Monetų (C) skaičius, kurio reikia, kad pasiektų tikslą. Jei žaidėjas
neturi pakankamai Monetų ar Ėjimų, informacija bus pateikta raudonu šriftu ir jis/ji negalės naudotis ta
transporto priemone/ keliavimo būdu.

| 33

ŽAISTI ŽAIDIMĄ| SUSIPAŽINIMAS SU ŽAIDIMU

Žodynėlis

Čia pateikiamos finansinių ir ekonominių
sąvokų apibrėžimai. Žaisdami taip pat galite
paspausti ant pabraukto žodžio ir jums bus
parodytas jo apibrėžimas.
.
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ŽAISTI ŽAIDIMĄ| SUSIPAŽINIMAS SU ŽAIDIMU

Pagalba
Pateikia jums papildomos
informacijos apie žaidimą ir jo
specifiką.

| 35
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Banko išrašas
Pateikiamas dabartinis visų
banke atliktų operacijų išrašas:
jūsų turimos paskolos, indėliai,
būsto paskola ir pan.
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PLAYING THE GAME| GETTING AROUND

Žinučių istorija
Galite peržiūrėti visas
žaidimo metu gautas žinutes.
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Išsaugoti ir krauti žaidimą
Leidžia išsaugoti ir pakrauti
žaidimą. Čia taip pat galite
pradėti žaidimą iš naujo.

| 38

ŽAISTI ŽAIDIMĄ| SUSIPAŽINIMAS SU ŽAIDIMU

Žaidėjų lenta
Galite matyti lentelę su
didžiausiais žaidėjų surinktais
balais.
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ŽAISTI ŽAIDIMĄ| SUSIPAŽINIMAS SU ŽAIDIMU

Nutildyti
Galite išjungti garsą.
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Žodyno rodymas pelės pagalba
Kai žodžiai yra pabraukti mėlyna
linija, tai reiškia, kad užvedę pelės
indikatorių ant to žodžio iš karto
pamatysite jo apibrėžimą.
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ŽAISTI ŽAIDIMĄ| SUSIPAŽINIMAS SU ŽAIDIMU
Esama situacija
Pastato viduje mėlynas atspalvis virš
pasirinkimo variantų rodo jūsų dabartinę
situaciją. Pavyzdžiui, šiuo atveju matote,
kad turite padavėjo darbą ir už tai gaunate
689,52 monetų atlygį.
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www.moneyms.eu
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