
PRAVILA TV IGRE ZNANJA 

 
 
UVODNE NAPOMENE 

 
TV igra znanja emitira se na kabelskoj televiziji B.net u sklopu programa Mini TV.  
Vrijeme emitiranja:  
- ponedjeljak – petak – oko 10.30 sati i oko 16. 30 sati 
- subotom i nedjeljom – oko 10.00 sati 

Svakog od navedenih dana emitiraju se 2 emisije igre znanja. Tijekom tjedna 
emitira se ukupno 14 igara znanja. 
 
Za sudjelovanje u igri znanja gledatelji/natjecatelji, uz suglasnost 
roditelja/staratelja, zovu telefonski broj : 
 
S fiksne telefonske linije i s mobitela: 069 300 400 
Cijena po minuti će biti:  
Za poziv s telefona 1,71 HRK (PDV uključen).  
Za poziv s mobitela 2,92 HRK (PDV uključen). 
 
Telefonske linije otvaraju se neposredno pred početak igre znanja. 
 
Igra se sastoji od 5 pitanja znanja/vještine, a gledatelji/natjecatelji točnim 
odgovorima na pitanja osvajaju bodove. 
 
Kroz igru znanja gledatelje/natjecatelje vodi 'virtualna' voditeljica. 
 
Tekst pitanja pokazuje se na televizijskom ekranu. 'Virtualna' voditeljica 
natjecateljima postavlja pitanje. Natjecatelji u predviđenom vremenu (trajanje 
vremena ovisi o tipu zadatka) putem tipki na svojem telefonskom aparatu unose 
odgovor koji smatraju točnim. Znak za početak odgovaranja na svako pojedino 
pitanje oglašava se u vidu zvučnog signala u telefonskoj slušalici. 
 
 
BODOVANJE 

 

Zadatak natjecatelja je u što kraćem vremenu točno odgovoriti na svako 
pojedino pitanje. 
 
Točan odgovor na pitanje donosi bodove kako slijedi: 
1. pitanje – 2 boda 
2. pitanje – 4 boda 
3. pitanje – 6 bodova 
4. pitanje – 8 bodova 
5. pitanje – 10 bodova 
 
Zbroj bodova ostvarenih odgovorom na svako od pitanja predstavlja rezultat 
pojedinog natjecatelja.  
Ukupno je u jednoj igri znanja moguće osvojiti 30 bodova. 
 
NAGRADE 

 

U svakoj emisiji nagrađuju se 2 najbolja igrača po broju osvojenih bodova. 



 
U slučaju da više igrača ima isti broj bodova, bolji je igrač koji je svoj rezultat 
ostvario ranije (uz točnost odgovora mjeri se i vrijeme davanja odgovora na 
pitanje). 
Dobitnici nagrada biti će kontaktirani od strane priređivača kviza (Moj telekom 
d.o.o.) najkasnije tjedan dana od prikazivanja kviza u kojem je  natjecatelj 
svojim rezultatom zavrijedio nagradu. Nagrada će biti dostavljena najkasnije 
mjesec dana od dana prikazivanja kviza u kojem je natjecatelj rezultatom 
zavrijedio nagradu. 
 
Operator usluga s dodanom vrijednosti: Moj telekom d.o.o., Trg Krešimira Ćosića 
11, Zagreb, MB 02497913, tel. 01/3659-058 
 


