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Wprowadzenie 

 
Poradnik League of Legend – postacie roku 2013 zawiera buildy i porady dla wszystkich nowych 
bohaterów, którzy pojawili się w roku 2013. Znajdziesz w nim informacje na temat polecanych 
przedmiotów, zestawów run czy specjalizacji, a także porady jak grać w konkretnych fazach gry. Dowiesz 
się również jak poprawnie korzystać z umiejętności różnych postaci oraz na jakich herosów powinieneś 
uważać. W opisie każdego bohatera zawarto również informacje, jak grać przeciwko niemu i na co 
zwracać szczególną uwagę. Poradnik dotyczy następujących herosów: Aatrox, Lucian, Jinx, Quinn, 
Lissandra, Thresh, Yasuo oraz Zac. 
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Aatrox - build i poradnik - LoL 

 
Poradnik do postaci Aatrox z gry League of Legends zawiera wszystkie przydatne informacje dla osób, 
które chciałyby nauczyć się grać tym czempionem lub przeciwko niemu. Oprócz opisu wszystkich 
umiejętności w tekście znajdziesz całą masę porad, zarówno odnośnie przedmiotów, jak i sposobu gry w 
różnych fazach rozgrywki. 

Poradnik do Aatroxa zawiera: 

• szczegółowy opis umiejętności i zalecany plan rozwoju Aatrox'a TOP Laner'a, jak i Aatrox'a 
Junglera 

• polecane zestawy przedmiotów, run oraz specjalizacji dla Aatrox'a TOP, jak i Aatrox'a Junglera 
• rozdział "Szybki start", zawierający najważniejsze informacje na temat postaci 
• porady odnośnie rozgrywki w rożnych fazach gry 
• informacje na temat walki na linii z wybranymi bohaterami 
• porady związane z walką przeciwko Aatrox'owi 

Łukasz "Qwert" Telesiński (www.gry-online.pl) 
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Opis bohatera 

 

Podstawowe informacje Zalety Wady 

Poziom trudności: Średni 

Mobilność: Wysoka 

CC: Niskie 

Obrażenia: Wysokie 

Wytrzymałość: Średnia 

Typ obrażeń: AD 

Preferowane role: TOP 

+ Ekstremalnie wysoki 
sustain na linii i w dżungli 
+ Postać nadaje się do split 
pushu 
+ Umiejętność AoE do 
czyszczenia fal minionów 
+ spore obrażenia 
+ dodatkowe życie 
+ skok przez przeszkody za 
sprawą Q 

- Podatny na CC 
- Duży CD na pasywie 
- Postać zależna od szybkości 
ataku, więc można uciszyć jej 
zapędy za pomocą np. 
Lodowego Serca lub Omenu 
Randuina 

Aatrox jest typowym przedstawicielem Fighterów, który świetnie radzi sobie zarówno na Top Lane, jak i 
w roli Junglera. Do korzystania z umiejętności zużywa własne zdrowie. Jego siłą jest ekstremalnie wysoki 
sustain, czyli możliwość utrzymania się na linii. Za sprawą Żądzy Krwi może w mgnieniu oka powrócić do 
pełni zdrowia. Bohater ten posiada również inne ciekawe umiejętności, które mogą przydać się w walce. 
Używając Ostrzy udręki, Aatrox jest w stanie atakować z dystansu, a ponadto spowalniać trafionych 
przeciwników. Przy pomocy Mrocznego Lotu, Aatrox może odskoczyć na pewną odległość lub też 
wskoczyć w sam środek walki odrzucając wszystkie pobliskie cele. Dzięki Masakrze, jego możliwości 
bojowe zwiększają się wielokrotnie. 

Aatrox jest również postacią wyjątkową pod względem swojej umiejętności pasywnej - Studni Krwi. 
Koszt wszystkich użytych umiejętności odkłada się w Studni w postaci zużytych punktów zdrowia. Kiedy 
Aatrox otrzyma śmiertelny cios - powraca po chwili do życia. 

Grając tą postacią należy się skupić przede wszystkim na rozwijaniu szybkości ataku, kradzieży życia, 
dodatkowym wzmocnieniu efektów leczących, a także zakupie przedmiotów, które polepszą defensywę 
Aatroxa. 
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Szybki start 
A a t r o x  T o p  L a n e r  

S p e c j a l i z a c j e / M a s t e r i e s  

 

R u n y / R u n e s  

Ikona Opis 

 

3x Większa Esencja Kradzieży Życia 

 

9x Większy Znak Obrażeń od Ataku 

 

9x Większa Pieczęć Pancerza 

 

9x Większy Glif Odporności na Magię 
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