
Puzzle Realitate Augmentata cu activitati in Limba Engleza - 
Harta Lumii cu Steaguri si Capitale 

 
 
Acest document contine traducerea instructiunilor originale ale jocului. Va rugam sa va referiti la 
documentul original in engleza din interiorul cutiei (corespunzator fiecarei pagini), pentru a 
vizualiza imaginile originale corespondente textului tradus. 
 
Instructiuni: 
Pagina 1 - Descarca aplicatia si inregistreaza-te 

1. Dati cautare pentru “Mapology” si descarcati aplicatia 
2. Introduceti Codul de activare (acest cod il veti gasi pe spatele pad-ului pentru scanare). 

Atentie la introducerea codului, la literele mari si mici. Codul de activare poate fi folosit 
de maxim 3 ori 

3. Creaza-ti profilul 
4. Mergi mai departe si completeaza detaliile cerute, selecteaza-ti Avatarul favorit si 

inregistreaza-te! 
Ai la dispozitie 5 moduri diferite de a te juca: 
1. Rezolva puzzle-ul 
2. Potriveste steagurile si capitalele 
3. Exploreaza si descopera scanand piesele  
4. Jocuri cu intrebari de cultura generala in Limba Engleza 
5. Jocuri cu intrebari cu cronometru in Limba Engleza 
 
Pagina 2 
Acum sunteti gata pentru o experienta de joc digitala captivanta! Pentru a incepe selectati tara 
de origine. 
Scanarea 
Pentru a invata cum sa scanezi piesele fie accesezi sectiunea Help si selectezi “How to scan” sau 
incerci sa afli cum sa scanezi prin incercare. 
De cate ori intalniti simbolul pentru scanare ( cum este aratat in brosura) alegeti o piesa de puzzle 
cu o tara si scanati-o. 
Cum sa scanezi: 

1. Selecteaza o piesa cu o tara pentru scanare. Putem scana 61 de tari marcate cu semnul 
aratat in brosura pe spatele piesei de puzzle. 

2. Asezati-o pe zona neagra pentru scanare (cum arata in imagine) 
3. Apasati pictograma scanare pentru a incepe scanarea 
4. Scanati din partea de sus asa cum este exemplificat in imagine 
5. Asigurati-va ca piesa este incadrata asa cum arata imaginea din brosura.  

Nota: Nu toate tarile se pot scana. Consulta pagina 8 pentru a vedea lista. 
Sfaturi si trucuri: 
Scanarea iti pote lua ceva timp pana te obisnuiesti…Ai rabdare si mai jos ai sa gasesti si cateva 
sfaturi care sa te ajute! 



1. Scanarea este mai buna daca ai o lumina buna 
2. Atinge ecranul pentru a focalize 
3. Incearca sa ajustezi distanta dispozitivului tau 
4. Scaneaza o singura piesa odata 
5. Fii calm si stai nemiscat 
6. Asigura-te ca ai o conexiune buna la internet cand te loghezi 

Acum ai totul pregatit pentru a explora cele 5 moduri de joaca in lumea Mapology! 
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I. Rezolva puzzle-ul 

1- fixeaza cadrul 
2- asambleaza puzzle-ul 
3- sunt cateva piese care au mai mult de o tara asa cum se vede in imagine 
4- pentru tarile care au denumire prescurtata, denumirea complete este data alaturi 

II. Potriveste steagurile 
1- lipeste abtibildurile pe fiecare steag, steagul pe fata si capital pe spate 
2- pozitioneaza steagurile 

Nota: Foloseste paginile 4, 5 si 6 care te vor ajuta sa rezolvi puzzle-ul si sa gasesti capitalele si 
steagurile sau foloseste modul “Discover Mode” din aplicatie! 
 
Paginile 4 si 5 
Aici se gasesc tarile din restul lumii. Poti de asemenea sa gasesti steagurile si capitalele pentru 
marea majoritate dintre ele (numele scris cu verde), in setul se abtibilduri: unele dintre capitale 
sunt mentionate aici pentru a putea fi citite mai usor: Bangladesh (BD) - Dhaka, Iraq - Baghdad, 
Malaysia (MY) - Kuala Lumpur, Nepal (NP) - Kathmandu, Thailand (TH) - Bangkok 
 
Pagina 6 
Aici se gasesc Cele mai importante tari din Europa. Poti de asemenea sa gasesti steaguri si capitale 
pentru marea majoritate dintre ele (numele scris cu verde), in setul de abtibilduri. 
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III. Exploreaza si descopera 

1- apasa pictograma “Discover” 
2- acum scaneaza o piesa cu tara pe care o doresti 
3- aici vei gasi 8 aspecte interesante pentru a invata; apasa pe fiecare dintre ele si 

exploreaza! 
IV. Incepe jocul  

1- apasa pictograma “Master” si alege categoria preferata 
2- incepe jocul si atinge diferite niveluri. Nu uita sa iti inregistrezi scorul! 
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V. Contra cronometru 

1- Alege modul “Challenge”si selecteaza un continent 
2- Raspunde la intrebari contra cronometru. Daca raspunzi rapid poti castiga timp in plus! 



Rezultate si clasament 
Verificati scorurile si clasamentul 
Impartaseste cu prietenii si familia si incurajeaza-i sa exploreze si ei lumea! 
 
Lista cu tarile care pot fi scanate ( vezi brosura) 
Pentru mai multe detalii viziteaza sectiunea “Help” din aplicatie. 
 
Distractie placuta! 
Echipa Art of play 
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