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Gra Dyingh Light
To gra gatunku ,,Horror survivel'' w grze
są zombie które są zarażone nieznanym
wirusem. Podczas rozgrywki wcielamy się
w agenta organizacji,, GRE''gracz ma za
zadanie odnaleźć skradziony plik, na
którym są tajne dane organizacji . Gracz
skacze, z samolotu i ląduje w skażonym
mieście ,,Harran''.Gdy lądujemy, napadają
nas bandyci, którzy przeżyli i nie zostali
zakażeni.Bandyci atakują nas, raniąc na w
głowę wtedy gracz zabija jednego z
bandytów, przy czym przywołuje zombie .
Zombie ugryzł nas w rękę w , tym
momencie ratują nas tubylcy , zabijają
zombiaki i zabierają nas do swojej
siedziby, którą nazywają ją,,
wieża''.Podczas ratunku ginie jeden z
naszych I musimy wykonywane dla nich
misje.
Autor : Oskar Karwowski

Data premiery na PC to 17 maj 2018r. a na play
station 4 ,XONE,IOS i And to marzec 2019r.
W grze wcielamy się w inwestora kupującego
wymagające remonty mieszkania. Problem z tego
typu nieruchomościami jest taki, że nigdy tak
naprawdę niewiadomo, co kryje się w środku,
jakim problemom i niespodziankom będziemy
musieli stawić czoła. Po zakupie musimy
przywrócić dom do stanu użytkowego. Związane
jest to chociażby z wyburzeniem niepotrzebnych
ścian, pozbyciem się szkodników i naprawą
instalacji elektrycznej. W tym celu przydają się
rozmaite narzędzia, jak np. młot. Zabawa w House
Flipper nie polega jednak tylko na remontowaniu.
Do zadań gracza należy także urządzenie wnętrz,
co związane jest z zakupem odpowiednich mebli i
dodatków oraz ich rozmieszczeniem ich w
wybranych miejscach. Po wykonaniu wszystkich
czynności należy oczywiście posprzątać bałagan,
umyć okna i sprzedać mieszkanie z zyskiem. W
ten sposób zarabiamy pieniądze na kolejne
inwestycje i lepsze narzędzia.To jest bardzo fajna
gra. Polecam ją graczom, którzy niezbyt lubią
strzelanki. Ta gra jest dla ludzi spokojnych i
cierpliwych.
         .Przemek

. .
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Pokemon Go
Cześć, piszemy dziś o grze, która ponownie wraca do
mody. Jest to gra o nazwie Pokemon Go. Łapie się
pokemony na dworze w wyznaczonych miejscach na
nearbey czyli mapę. W tej grze są cztery generacje w
których każdy pokemon jest inny. W każdej są trzy
główne pokemon tak zwane startery. W pierwszej
generacji były pokemony takie jak: bulbazaur, squirtle,
charmander. W 2 generacji: chikorita, cyndaqile,
totodile. 3 generacja: treecko, mudkip, torchip. 4
generacja: piplup, tertwig, chichar.
W tej grze jest 15 typów pokemonów między innymi:
wodny, ognisty, trawiasty, ziemny, latający, lodowy i
elektryczny. Występują tam gymy w których trenerzy z
innych drużyn walczą ze sobą swoimi pokemonami.
Teamy w pokemonach: Valor – czerwony, Mistick –
niebieski Instinck – żółty, każdy z teamów ma swojego
przedstawiciela Valor – Candels, Mistick – Blanche,
Instinck – spark. Pokestopy to wyznaczone miejsca
na mapie, którymi są zazwyczaj zabytki lub budynki,
respią się (pojawiają się) pokemony. Najbardziej
rozpoznawanym pokemonem jest pikachu. Na
gymach pojawiają się raidy, czyli walka z wielkim
pokemonem, w których może uczestniczyć 20 osób z
różnych teamów. Raidy mają różne poziomy
gwiazdkowe od jednej do piątej gwiazdki, czyli
legendarne pokemony. W tej grze zdobywa się levele
od 0 do 40 poziomu. Bardzo trudno zdobyć 40 level,
ponieważ potrzeba aż 5000000 ex trzeba bardzo dużo
grać. Resztę napiszemy wam później w kolejnych
artykułach i dobra rada od nas, gdy gracie na
zewnątrz, nie patrzcie się cały czas w telefon, bo
wpadniecie pod samochód.
Autor : Łukasz Pianka

Minecraft
Pierwsza publiczna testowa wersja gry
Minecraft została wydana 17 maja 2009
roku. Gra  minecraft stworzona przez 
Markusa Perssona  i rozwijana przez
studio  Mojang. Minecraft jest grą bez
określonych celów, jednak bardzo ważne
jest przetrwanie. Gracze mają
nieograniczone możliwości w
eksplorowaniu i modyfikowaniu świata
gry. Dostępne są również osiągnięcia.
Minecraft – komputerowa gra survivalowa
o otwartym świecie pozwala graczom na
budowanie i niszczenie obiektów
położonych w losowo generowanym
świecie gry. Gracz może atakować
napotkane istoty, zbierać surowce czy
wytwarzać przedmioty. Minecraft to gra
zrobiona z kwadratów.Minecraft to gra w
którą da się grać nie tylko samemu ale też
ze znajomymi i ludźmi z całego świata. Do
Minecrafta można też wgrać mody czyli
dodatki do gry.
 Karol Nowak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Markus_Persson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mojang_AB
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Forza Horizon 1  to gra o
samochodach i wyścigach. Jest
tam duży wybór samochodów
do  ścigania i driftowania . Są 
prawdziwe marki samochodów
np. Volkswagen. Jest również
waluta, która nazywa się
“kredyty”. Najdroższe auto
kosztuje 3.300.000 kredytów. Są 
opaski różnych stopni, kolor
złoty jest najlepszy. Wyścigi
zależą od koloru opaski. Gra
bardzo ciekawa, szczególnie dla
osób lubiących wyścigi i
samochody. Przy okazji
poznajemy nowe marki
samochodów, uczymy się
wydawać walutę.
Staś kl. VIb

.

Cześć dziś napiszemy wam o grze brawl
stars. W niej chodzi o to, żeby wygrywać
pojedynki i nabijać pucharki. Pucharki
dostajemy za wygrane pojedynki ,a za
przegrane odejmuje nam je.Jest 9 trybów
np.:showdawn, gem gram,bounty, brawl
ball. Za pucharki dostajemy nagrody-za
1000-brock, 2000-dynamike, 3000-
bo,4000-tick, 6000-ośmiobitowiec, 10-
nita,60-colt,250-bull,500-jesse. Od
początku gry dostajemy postać startową,
czyli sheli. W grze jest sklep, w którym
można kupić postać,skiny,bilety na grę i
punkty mocy do poszczególnych postaci.
Są tam boxy, z których dropią
postacie,punkty mocy i monety
wyróżniamy 3 boxy: brawl box, big box,
mega box. Brawl box zdobywamy za
żetony, big box zdobywamy za żetony z
gry. 
Postaci jest 29, z których
wyróżniamy:rare-el
primo,barley,poco,rosa, super rare: rico,
penny, carl, daryll epic: frank, bibi, piper,
pam legendary: leon, crow, spike, sandy
mithic: tara, gene, mortis. Każdy z nich
ma inny star power, oraz inny ult. Ta gra
jest warta polecenia i co ważne za darmo
Naprawdę warto w nią zagrać.
Autor : Kacper Olszyna

.

.
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„Fortnite” jest to gra na komputery, jak i na konsole. W grze dostępne są dwa tryby
rozgrywki, czyli ratowanie świata – tryb solo lub tryb battle royale, czyli online na 100
osób. Zaczynając zabawę masz tylko jeden cel – musisz przetrwać. W jaki sposób to
zrobisz zależy tylko i wyłącznie od samego Ciebie.
Naszą przygodę z Frontnite Battle Royale zaczynamy w busie szybującym na dość
pokaźnej wysokości.
Jednak nie musimy samemu walczyć przeciwko 100 osobom. Możemy wybrać tryb w
parach lub w zespołach, które liczą do 5 osób w jednej drużynie. Po wylądowaniu na
mapie oczywiście, ważne  jest dobre schowanie się, dlatego mamy w ekwipunku kilof,
którym możemy wyburzać domy i dostawać za nie drewno, metal lub cegły. Za takie
materiały możemy budować podłogę, schody, dach, pułapki, ściany, a nawet całe
domy.
Aby gra nie była taka łatwa, istnieje tak zwana burza śmierci. Jeżeli przed nią nie
uciekniemy, to zaczniemy tracić powoli życie, aż w końcu umrzemy. Burza pojawia się
po czterech minutach od rozpoczęcia meczu, jednak zawsze dwie minuty przed jej
rozpoczęciem na mapie widoczna jest informacja, w jakim kierunku będzie się
przemieszczać.
Wyżej opisany tryb jest całkowicie darmowy. Jednakże, jeśli chcemy zagrać sami to
musimy wykupić pakiet.
  Natalia
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