
Super Mario Bros. – Ja te kleí ra s 

Eredeti Nintendo Minőségpecsét 
Ez a pecsét a biztosíték arra, hogy a Nintendo felülvizsgálta ezt a 

terméket, és megfelelt a kiváló standard kivitelezésüknek, 

megbízhatóságuknak és szórakoztató értéküknek. Mindig keresd ezt a 

pecsétet, amikor játékot, vagy kiegészítőt vásárolsz, hogy biztos légy, 

hogy a termék kompatibilis a te Nintendo Entertainment System 

gépeddel. 

FIGYELMEZTETÉS: Ez a játék, csak a MATTEL, vagy NES verziójú Nintendo 

Entertainment System gépekkel használható. 

Köszönjük, hogy a Nintendo Entertainment System Super Mario Bros. játékát választottad. 

A Játék története 
Egy nap, a békés gomba emberek által lakott királyságot megtámadta a Koopa, a teknőcök azon 

törzse, mely a fekete mágiájáról volt híres. A csendes, békeszerető gomba embereket kővé, téglává, 

és növénnyé változtatta, és a Gomba Királyság rommá lett. 

Az egyetlen, aki hatástalaníthatja a varázslatot a gomba embereken, és visszaváltoztathatja őket, az 

Gomba Hercegnő, a Gomba király lánya, de sajnos a nagy Koopa teknőckirály kezében van. 

Mario, történet hőse (talán) hallott a gomba emberek helyzetéről, és elindul Gomba Hercegnő 

megmentésére, és megmenti az elesett királyság gomba embereit. 

Te vagy Mario! Rajtad múlik, hogy megmenekülnek-e a gomba emberek a Koopa fekete varázsától. 

Kérlek, olvasd el ezt a játékleírást a megfelelő kezelés érdekében, és őrizd meg a későbbi használat 

esetében. 

Óvintézkedések 
1. Ez egy nagyon érzékeny játék. Ne tárold nagyon meleg, vagy hideg helyen. Soha ne üsd, vagy 

ne ejtsd el, és ne szedd szét. 

2. Ha megérinted az érintkezőket, ne vizes, vagy koszos kézzel tedd meg, mert megsérülhet a 

játék 

3. Ne tisztítsd benzinnel, festékhigítóval, alkohollal, vagy egyéb oldószerrel 

Megjegyzés: A termék fejlettségének érdekében a Nintendo Entertainment System specifikációi és 

dizájnja változhat minden előzetes értesítés nélkül. 

Ez a játék a teljes képernyő használatára lett programozva. 

Néhány régebbi TV modellnek lekerekített képernyője van, így a játékok sarkai nem láthatók. 



A Controller gombjai, és a játék irányítása 
Controller 1 / controller 2 

Controller 1 – Az egyjátékos játéknak 

Controller 2 – A második játékosnak kétjátékos játékban 

Control Pad: Mario (vagy Luigi) mozgatása 

Jobb: Mario jobbra megy (Nyomd a B-gombot egyszerre, hogy fuss) 

Bal: Mario balra megy (Nyomd a B-gombot egyszerre, hogy fuss) 

Le: Mario leguggol (csak Super Mario) 

A-Gomb: 

Ugrás. Mario (Luigi) magasabbra ugrik, ha hosszabban nyomod a gombot. 

Úszás. Ha vízben vagy, nyomkodd a gombot, így úszol. (Ne légy lusta nyomkodni, mert elkaphat az 

örvény) 

B-Gomb: 

Futás: Nyomd meg ezt a gombot, hogy gyorsabban menj, és ha így ugrasz, akkor még magasabbra 

érhetsz. 

Tűzgolyó: Amikor felvettél egy tűzvirágot, nyomd meg a gombot, hogy tűzlabdát dobj. 

SELECT-gomb: 

A címképernyőn használd ezt a 

gombot, hogy a gomba jellel 

kiválaszd, melyik játékkal szeretnél 

játszani. 

START-gomb: 

Nyomd meg ezt a gombot, hogy 

elkezdhesd a játékot. 

Szünet: Ha szeretnéd megszakítani a 

játékot, nyomd meg a START-gombot. 

Megszólal a szünet hang, és megáll a 

játék. Nyomd meg még egyszer a 

START-gombot, ha szeretnéd folytatni 

a játékot. Onnan fog folytatódni, ahol abbahagytad. 

A TOP SCORE lenullázódik, ha meg van nyomva a reset 

gomb, vagy a power kapcsoló ki van kapcsolva. 

Hogyan kell játszani? 
A játékban folyamatosan jobbra kell haladni. A Gomba 

Királyság világokból áll, és minden világ 4 pályára van 

felosztva. Minden világ negyedik pályája egy nagy kastély. 

A Hercegnő és alattvaló gombái egy-egy kastélyban 

vannak tartva. Hogy megmentse Hercegnőt, Mario adott 

időn belül bemegy a kastélyba. Az útja során hegyeken, 



bányákon, tengeren, teknőc katonákon, csapdákon és egyéb csapdákon és rejtélyeken megy át. Az 

utolsó kastélyba kell eljutni és ki kell szabadítani Hercegnőt. Éles észre, és villám reflexre lesz 

szükséged a küldetésben! 

Kezdőpozíció és az idő 
 A játék elején a pálya elejétől indulsz. Ha elérted pálya felét, és ha meghalsz, akkor a pálya 

felétől folytatod. Ha a kastélyba kerülsz, ott mindig a bejárattól kezded a játékot. 

 Amikor a játék elkezdődik, az óra a jobb-felső sarokban elkezd visszaszámolni. Akármennyi 

időd marad a pálya végére, az mind hozzáadódik a pontjaidhoz. A kastélyban a megmaradt 

idő nem adódik a pontjaidhoz. 

A pálya vége 

Minden pálya végén van egy kis kastély, de előtte egy 

lépcsőn mész fel, és felugrasz a zászlórúdra. Ha 

magasabbra ugrasz fel, több bónusz pontot kapsz. 

Jó tanácsok: 

 Mario és Super Mario ugyanolyan magasra ugrik. 

 Az ugrás magassága attól függ, milyen hosszan 

nyomjuk az A-gombot. 

 Ha úgy ugrunk, hogy nyomjuk az irányt, Mario 

arra ugrik, még az levegőben is megnyomhatjuk. 

 A B-gombbal Mario gyorsul, és ha így ugrunk, 

Mario még magasabbra ugrik. 

Extra jutalmak 

 Ha Mario felvesz egy élet gombát, kap egy extra életet. 

 Ha Mario összegyűjt 100 érmét, kap egy extra életet. 

 Emellett sok más módszer van, hogyan szerezzünk extra életet. 

Mario, Super Mario, 

Legyőzhetetlen Mario, stb. 
Mario barátai 

Ha feltörsz egy gombát, mely téglává lett 

változtatva, vagy láthatatlan lett, extra 

erőt adnak. Minden egyes fegyver 

különböző, még erősebb Marióvá 

változtatja hősünket. 

Mario  Varázsgomba  Super Mario  

Tűzvirág  Tűz Mario 

Ha Super Marióként, vagy Tűz Marióként 

megsebződsz, visszaváltozol Marióvá. 



Ezután Mario egy pár másodpercre villog. Ekkor nem ölhetik meg az ellenfelek. 

Csillag  Legyőzhetetlen Mario 

Hogyan rúgjuk el a teknősöket? 

 Az ellenségek a téglák tetején megölhetők, ha alulról megütjük azt a téglát, melyen állnak. 

 Ha ráugrasz egy Tekikatonára, az bebújik a teknőjébe, és mozdulatlan marad egy kis időre. Ez 

idő alatt meg lehet rúgni, és letarol minden ellenséget, mely az útjába kerül. 

 Ha Mariónak van tűzlabdája, nyomd meg a B-gombot, hogy eldobd őket, így megégnek az 

ellenfelek. 

 Néhány ellenfél nem ölhető meg. Velük külön kell vigyázni. 

 Annyi pontot kapsz, ahány ellenfelet megölsz. Próbálj ki különböző módszereket, hogy lásd, 

hogy kapsz a legtöbb pontot. 

Vigyázz! Az alábbiak halálosak: 

 Ha nekimész egy teknősbékának, vagy egyéb ellenfeleknek, valamint az elrúgott teknőnek. 

o Ha Super Mario vagy, akkor visszaváltozol Marióvá, és onnan folytatod, ahonnan 

megsebződtél. 

 Ha lávába, vagy szakadékba esel, vagy beszippant a csatorna. 

 Kifutsz az időből. 

Az ellenfelek 
Goomba: A gomba, mely elárulta a Gomba királyságot. Ha ráugrasz, meghal. 100 pont 

Tekikatona (zöld): A teknős birodalom katonája. A feladata megtalálni, és megsebezni Mariót. Ugorj 

rá, és megáll egy kis időre. 100 pont 

Tekikatona (piros): Ez a teknős egy csirke! Nagyon gyáva, és ha megijed, megfordul. Ugorj rá, és 

megáll egy kis időre. 100 pont 

Repülő Tekikatona (zöld): Nincs annyira ellenőrzés alatt, céltalanul repül, de feléd repül. Ugorj rá, és 

elveszti a szárnyait. 400 pont 

Repülő Tekikatona (piros): Ellenőrzés alatt van, de nem foglalkozik vele. Ugorj rá, és elveszti a 

szárnyait. 400 pont 

Páncélos Bogár: Elég kemény, még a tűzlabda sem öli meg. 100 pont 

A Kalapács Testvérek: A ravasz ikerteknősök kalapácsokat dobnak feléd. 1000 pont 

Tüskés: Lakitu háziállata, vad harcos. Nem tudod megölni, ha ráugrasz. 200 pont 

Lakitu: A titokzatos tenős, aki a felhőket uralja. Üldözi Mariót, és tüskéseket dob rá. 800 pont 

Piranha növény: Emberevő növény, amik cserepekben élnek. Figyelmeztetés nélkül feltűnik, úgyhogy 

vigyázz vele! Nem tudod úgy megölni, hogy a fejére ugrasz. 200 pont 

Tüskés tojása: A tüskés teknős tojása, Lakitu háziállata. Nem tudod úgy megölni, hogy a fejére ugrasz. 

 200 pont 

Cheep-cheep: Általában vízben találjuk meg őket, de a szárnyaival tud repülni, úgyhogy érdemes a 

levegőben is vigyázni velük. Nem tudod a víz alatt megölni. 200 pont 

Bill lövedék: Lassan és folyamatosan követi Mariót. Megölheted úgy, ha ráugrasz 200 pont 

Hólyag: Makacsul követi Mariót, tehát vigyázz vele. Mivel csak a vízben van, ezért nem lehet megölni 

őt. 200 pont 



Podoboo: A Nagy Koopa király védelmezője. Kirepül a lávából a Koopa király kastélyában. 

Bowser, a Koopa király: A varázsló király fogságban tartja Gomba Hercegnőt az utolsó kastélyban. 

Tüzet köp feléd. Több módon is meg lehet ölni, de csak úgy kapsz pontot, ha tűzladbákat dobsz felé. 

 5000 pont 

Gomba alattvalók: Hét gomba, akik Gomba Hercegnőt szolgálják, de most az ördögi Koopa király 

varázsának hatása alatt áll. 

Gomba Hercegnő: A Gomba Király hercegnője, ő az egyetlen, aki megtörheti a Koopa király 

varázslatát. 

Ugródeszka: Ha Mario ráugrik, és ha jól időzítve nyomja meg az A-gombot, Mario nagyon magasra 

ugrik. 

Super Mario Bros. – Titkos trükkök 
Sssh! Ne áruld el senkinek! 

Bulldózer-támadás 
 Rúgj meg egy teknőt, és fuss jobbra, mögötte, és az út előtted megtisztul, ahogy az 

ellenfeleket levegőbe küldik. 

o Vigyázz, ha a teknő visszatér! Ha az nekimegy egy csőnek, visszapattan, és át kell 

ugornod, hogy ne sebződj meg. 

 Ha sok pontot akarsz szerezni, akkor ölj meg minél több ellenfelet. Főleg a Bulldózer-

támadással tudsz sok pontot gyűjteni, ezzel minden ellenfelet megölsz, mely az utadba áll. 

 A képernyő balról jobbra mozog, és nem lehet visszamenni, és azok az ellenfelek, melyek 

kiesnek a széléről, nem látszanak. Ezeket nem tudod megölni a teknővel. Miért nem? Talán 

mert átugorják, amikor Mario nem látja… De érdekes, ha nekimegy a nem látható csőnek, 

akkor visszapattan. Amikor meghallod a hangját, ugorj nagyot, így készen állsz, ha visszatér a 

teknő. 

 Ha egy teknő visszapattan, akkor rá lehet ugrani (az igazi profik meg tudják csinálni), és akkor 

megáll. 

 Sok egyéb trükk van még – Fel tudod magadnak fedezni. 

Láncreakció technika 
 Használd az öreg dominó-effektust, hogy minél több ellenfelet ölj meg, így egyre magasabb 

pontot kapsz. 

 Minden egyes érme, amit megszerzel, 200 pontot ér. Ha összegyűjtesz 100 érmét, extra 

életet kapsz. Kétségtelenül sok érme van szétszórva… (De miért a Láncreakció technika alatt 

beszéljük át ezt?) 

Szuper titkok 

 Minden széttört tégláért 50 pontot kapsz. Próbálj meg minél többet széttörni. 

 Több módon is szerezhetsz extra életet. Próbálj meg magadtól rájönni, hogyan. 

 A pálya végén (ha ráugrasz a zászlórúdra), néha tűzijáték van, és minden egyes robbanás 500 

pontot ér. Hogy mikor jön elő tűzijáték, az titok. Vajon kitalálod? 



FIGYELEM! 
NE HASZNÁLD PROJEKTOROS TV-N! 

Ne használd a Nintendo Entertainment System (NES) gépet, és NES játékot projektoros TV-n. A 
projektoros televízió képernyője tartós kárt okozhat, ha a video játék állandó jelenetet játszik le. 
Hasonló sérülés keletkezhet, ha szünetelteted a játékot. Ha projektoros TV-n játszol NES játékot, a 
Nintendo semmilyen felelősséget nem vállal a felmerülő károkért. Ez nem azért van, mert 
hiányosságok vannak a NES gépben és játékokban; más fix, vagy ismétlődő kép is okozhat kár a 
projektoros TV-ben. További információért vedd fel a kapcsolatot a TV gyártójával. 

© 1985 Nintendo 

 


