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Wstęp 

NBA Live 2004 to kontynuatorka serii, której początki sięgają jeszcze połowy lat ’90 ubiegłego 
wieku. O ile na konsolach o pozycję lidera tytuł musi walczyć z silną konkurencją, szczególnie ze 
strony serii „NBA 2k” japońskiego giganta Konami, o tyle na rynku pecetów pozycja „Live” jest  
stale niezagrożona.  

Poradnik nie obejmuje opisu zasad gry w koszykówkę. Gdzieniegdzie starałem się jednak nakreślić 
pewne prawidłowości ligi NBA graczom, którzy dopiero zaczynają swą przygodę z tym magicznym 
sportem od tej właśnie gry.  

Prawidłowością jest, iż NBA Live najwięcej satysfakcji z pokonywania kolejnych kroków i 
odkrywania poszczególnych innowacji daje na początku. Zgłębienie jej tajemnic i rozpoczęcie 
nieprzerwanej passy zwycięstw na najwyższym poziomie trudności oznacza praktycznie 
nieodwołalny koniec tej pierwotnej radości z gry. Dlatego też polecam odkrywać jak najwięcej 
samemu i cieszyć się rozgrywką dopóty, dopóki jeszcze znajduje się pogromców. Mam jednak 
równoczesną nadzieję, że w razie niezrozumienia pewnych kwestii mój poradnik będzie w stanie 
pomóc Wam w ich rozwiązaniu.  

Gotowi? OK., zaczynamy!  

 
NBA Live 2004 nadciąga! 
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Menu główne 

 
Wystrój menu głównego 

Play Now – Ta opcja tradycyjnie już umożliwia rozegranie meczu towarzyskiego. Wybieramy tylko 
drużyny, które mają naprzeciw siebie stanąć i gramy! Niewątpliwie opcja dobra na początek, gdy 
poznajemy dopiero realia gry. 

Game Modes – Pod tym odnośnikiem mieści się cała kwintesencja gry. Znajdziemy tutaj kolejne 
działy dotyczące określające różne możliwości rozgrywki; kolejno: 

Play OnLine EA Sports OnLine – oficjalne serwery od EA Sports. Tutaj znajdziesz 
najwięcej możliwości gry sieciowej (organizowane są turnieje, prowadzone 
dokładne statystyki itp.) Wymaga rejestracji. 

Direct Internet Connect – tutaj z kolei możesz założyć własny serwer do 
gry, bądź przyłączyć się do sesji stworzonej przez kolegów. 

Season Najważniejszy i już wkrótce zapewne najczęściej wykorzystywany przez 
Ciebie tryb rozgrywki. Tutaj ustawiasz parametry sezonu regularnego, a 
następnie zaczynasz grę na wzór autentycznych rozgrywek ligi NBA. 

 
Zaczynamy jeden z meczy w Regular Season 



NBA Live 2004 – Poradnik GRY-OnLine 

Strona: 6 www.gry-online.pl 
 

Dynasty Mode W tym trybie możemy zamienić się w managera zawodowej drużyny 
koszykówki i prowadzić ją ku własnej chwale (bądź klęsce) przez najbliższe 
dziesięć sezonów. Tryb jest mocno rozbudowany względem poprzednich 
edycji i na pewno warto spróbować gry także w nim. Poświęcam mu miejsce 
w jednym z dalszych rozdziałów poradnika. 

 

 

Podsumowanie pierwszego sezonu w Dynasty Mode. Spokojnie – mamy dość czasu na zdobycie mistrzowskich 
pierścieni 

 

Playoffs W prawdziwych realiach do rundy Playoffs awansuje jedynie 16 najlepszych 
drużyn sezonu regularnego; po 8 z Konferencji Wschodniej oraz Konferencji 
Zachodniej. Tutaj mamy jednak do czynienia z uproszczeniem i jeśli taka 
jest nasza wola, możemy wystawić drużynę do decydującej rundy od razu. 
Playoffs to nic innego jak granie systemem pucharowym o dojście do finału 
NBA. Każda z trzech rund prowadzących do finału (runda wstępna, półfinał 
konferencji oraz finał konferencji) rozgrywana jest systemem „best of  
seven”, czyli do czterech zwycięstw. Na potrzeby gry te systemy można 
zmodyfikować i grać do jednej, dwóch lub trzech wygranych. O tej kwestii 
wspomnę dalej, przy okazji szczegółowego omawiania wstępu do opcji 
‘Season’. 

1 on 1 O ile w lidze NBA nie miał okazji zagrać nikt z nas, o tyle już rozegrać 
podwórkowy mecz ‘jeden na jednego’ próbował chyba każdy. Tutaj 
udostępnieni zostali nam zawodnicy NBA, których możemy wystawić do 
bezpośredniej rywalizacji. 
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Shaq VS Answer w meczu 1 na 1 to jak pojedynek Dawida z Goliatem 

 

Individual Practice Trening. O ile niezbyt dobrze wychodzą ci elementy gry w ataku; 
różnego rodzaju rzuty, bądź zwody mające zdezorientować rywala, 
zawsze możesz na spokojnie poćwiczyć nad tymi elementami tutaj. 

 

 

Trening. Ty i kosz - sam na sam 

 

 

 

 

 

 


