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Wstęp 

W grach sportowych trzeba wykazać się sporą zręcznością oraz zmysłem taktycznym. Mimo 
wszystko można też wygrywać nie będąc manualnym mistrzem wciskania klawiszy. W niniejszym 
poradniku objaśniłem opcje i zasady gry NBA Live 2005 oraz postarałem się o najpełniejszy opis 
najważniejszych jej możliwości. 
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Menu główne 

P l a y  n o w  

Gdy najdzie Cię ochota potrenować swoje umiejętności z całym zespołem przeciwnika wybierz 
opcję Play now. Będziesz mógł tu uczestniczyć w jednym meczu pomiędzy dwoma drużynami. 

 

 

Menu prezentuje się o wiele ładniej niż w poprzedniej odsłonie gry. 

 

G a m e  M o d s  

Play now jest opcją o tyle niekorzystną, iż po jednym spotkaniu możesz rozegrać jedynie kolejne, 
nie będące powiązane z poprzednim. Esencją gry NBA Live 2005 jest natomiast wybór Game Mods, 
w którym znajdziesz cała masę interesujących funkcji. 

Play Online – oprócz grania przeciwko sztucznej inteligencji możesz tez rozegrać spotkanie z inną 
osobą. Ta opcja to po prostu zabawa z ludźmi, którzy chcą zmierzyć się z żywym przeciwnikiem. 

Season – rozgrywki sezonowe to jest ta część NBA, którą można oglądać w telewizji. Tutaj 
będziesz mógł rozegrać mecze w ciągu całego roku, aby dojść swoją drużyną do Playoffs, czyli 
finałów, których zwycięzca zgarnia najwyższe trofeum. 

Dynasty Mode – ta opcja różni się nieco od zwykłego sezonu, lecz wprowadza pewne modyfikacje. 
Wybierając ten tryb wcielisz się w trenera drużyny. Oczywiście wciąż będziesz rozgrywał mecze, 
przybędzie Ci jednak sporo innych obowiązków. Jak choćby staranie się o nową krew w zespole, 
ustalanie opcji treningowych dla zawodników i kilka innych czynności, które dokładniej opiszę w 
dalszej części poradnika. 

Playoffs – jeżeli wolisz pominąć sezon i od razu przejść do najważniejszych meczy w roku, 
powinieneś wybrać właśnie tę opcję. Tutaj możesz startować do boju o puchar NBA. 

1 on 1 – może się zdarzyć, że będziesz wolał zwykłe podwórkowe treningi niż wielkie rozgrywki. 
Wybierając ten tryb rozegrasz pojedynek jeden na jeden z przeciwnikiem, na typowym ulicznym boisku. 

Slam Dunk School – ta opcja umożliwi Ci trening przed największą innowacją NBA Live 2005, 
czyli przed konkursem wsadów. Będziesz mógł tutaj poćwiczyć „pakowanie” do kosza. 

Individual Pratice – dostajesz do dyspozycji jedną połowę boiska, piłkę i kosz. Co z tym zrobisz 
zależy od Ciebie – oczywiście należy zachować rozsądek:-). W tym trybie możesz sobie poćwiczyć 
wszelkie aspekty gry. Od rzutów począwszy, kończąc na wsadach. 
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N B A  A l l - S t a r  W e e k e n d  

Ten tryb jest przeznaczony dla tych graczy, którzy chcą rozegrać weekend gwiazd poza sezonem. 

Rookie Challenge – tutaj odbywa się mecz pierwszoroczniaków z drugoroczniakami.  

3 Point Shootout – znany pewnie wszystkim konkurs rzutów za trzy punkty. Musisz zmieścić się 
w określonym czasie i wykonać maksymalnie dużą liczbę poprawnych rzutów, aby zdobyć jak 
najwięcej punktów. 

Slam Dunk Contest – ta opcja pozwala rozegrać konkurs wsadów. Czterech koszykarzy zmierzy 
się ze sobą, by wyłonić tego, który potrafi najlepiej „zapakować” piłkę do kosza. 

NBA All-Star Game – ostatnią możliwością jest rozegranie meczu, w którym po obu stronach 
staną drużyny Konferencji Wschodniej i Zachodniej, z najlepszymi zawodnikami w lidze NBA. 

 

F r e e s t y l e  C h a l l e n g e  

Ta sekcja składa się z konkursu wsadów oraz rzutów za trzy punkty. 

Slam Dunk Showdown – tym razem ekran podzielony jest na dwie części i Twoim zadaniem jest 
zdobycie jak największej ilości punktów. Trzeba też pamiętać, że tutaj to nie sędziowie oceniają 
akrobacje w powietrzu. Warto zwrócić uwagę, że nie da się zmienić ustawienia kamery, która to 
jest „zatrzymana” na połowie boiska, za Twoimi plecami. Jest to niestety bardzo uciążliwe. 

Grasz dopóty, dopóki któryś z dwóch graczy nie zdobędzie określonej przed spotkaniem liczby 
punktów. Najbardziej opłacalne są wszelkie wsady z podrzucaniem piłki, gdyż te punktowane są 
najwyżej. 

3 Point Showdown – znowu ta sama sytuacja – ekran podzielony jest na dwie części, a Ty 
wykonujesz rzuty za trzy punkty. Wygrywa ten zawodnik, który zdobędzie większą ilość punktów. 
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M y  N B A  L i v e  

To jest miejsce z wszelkimi bonusami, trofeami oraz innymi ciekawostkami, czyli to, co każdy fan 
lubi najbardziej. 

Hall of Fame – tutaj odnotowane są wszelkie sukcesy i nagrody, jakie udało Ci się zdobyć podczas 
gry. Zastać tu też możesz aktualne listy z najlepszymi wynikami w różnych kategoriach (jak np. 
największa liczba punktów zdobyta w czasie jednego meczu). 

Lounge – wybierając to pomieszczenie odnajdziesz menu do wpisywania kodów, możliwość 
„bawienia się” utworami z gry (zmienianie kolejności, wyłączanie poszczególnych kawałków itd.) 
oraz dostaniesz link do miejsca, w którym możesz obejrzeć tutorial NBA Freestyle. Na tamtejszych 
prezentacjach poznasz jedynie kilka podstawowych sztuczek, które można wykonać na padzie. 
Dlatego, jeżeli grasz klawiaturą, nie warto nawet się męczyć dla tych kilku minut filmiku. 

Store – sklep, tutaj chyba nie trzeba wiele tłumaczyć. Znajdziesz tu całą galerię butów do 
odblokowania. 

 

T e a m  M a n a g e m e n t  

W tym miejscu możesz porządzić zawodnikami oraz pooglądać statystyki graczy i drużyn. 

Create Player – uruchamiając tą opcję będziesz miał możliwość stworzenia nowego gracza oraz 
edytowanie lub kasowanie już istniejącego. 

Roster Management – możesz porównać statystyki dwóch koszykarzy, powymieniać ich między 
drużynami, czy też „uwolnić” ich do grupy tzw. Free Agents, czyli zawodników czekających na 
przydział do zespołu. 

Stats Central – za tą opcją kryją się statystyki graczy, drużyn oraz wykaz wszystkich 
punktowanych zadań, które można osiągnąć podczas rozgrywek meczy NBA. 

 

O p t i o n s  

Chcąc pozmieniać właściwości gry należy udać się w to miejsce. Szczegółowo i dokładnie opisałem 
ten dział w dalszej części poradnika. 

Rules – ustawienia dotyczące zasad meczów NBA. 

Preferences – tutaj znajdziesz opcje odpowiadające za głośność muzyki, intensywność 
powtarzania powtórek podczas meczy itd. 

Gameplay Settings – będziesz tu mógł ustalić prędkość gry, czy też na przykład ilość 
dopuszczalnych fauli.  

In – Game Settings – w tym menu znajdziesz między innymi ustawienia poziomu trudności, 
długości jednej kwarty oraz położenia kamery. 

Detail Settings – tutaj będziesz mógł zmienić opcje odpowiadające za mechanikę gry, czyli 
rozdzielczość, jakość tekstur itd. 

Load/Save – ładowanie lub zapisywanie stanów gry. 

Configure Controller – dzięki tej opcji możesz zmienić ustawienia sterowania, którego będziesz 
używał podczas meczy.   

 

E A  S p o r t s  E x t r a s  

Credits – czyli napisy, które przedstawiają twórców gry. 
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Play Now 

Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję przeniesiesz się do ekranu wyboru drużyny. Jako domyślne 
ustawione będą LA Lakers oraz Detroit Pistons. 

 

   

 

Tutaj musisz ustalić kim chcesz grać. Drużyny da się zmieniać dwoma strzałkami, które widnieją 
obok nazw zespołów. Możesz też skorzystać z przycisku, który wylosuje skład za Ciebie. Następnie 
wybierz stronę, za którą staniesz. Gdy już przesuniesz miniaturę klawiatury w danym kierunku 
będziesz miał możliwość wyboru „klawiszologii”. 

Tutaj też czekają na Ciebie dwie opcje. Controller Config, czyli decyzja odnośnie sterowania, 
którym podczas meczu będziesz się posługiwał. Druga sprawa to funkcja Player Lock, która pozwoli 
Ci kierować tylko jednym zawodnikiem na boisku. Możesz więc ustawić ten parametr na „Center”, 
aby cały czas skupić się na grze wybranym graczem. 

Teraz też masz szansę ustawić pierwszą piątkę (Starting Lineups), która wybiegnie na boisko na 
początku spotkania oraz poznać parametry obu drużyn (Team Info). 

Dalej zastaniesz ekran, na którym wybierzesz koszulki dla obu drużyn. Niektóre są zablokowane, a 
udostępnić je będziesz mógł dopiero poznając NBA Live 2005 i rozgrywając coraz więcej meczów. 

W ostatnim menu znajdziesz jeszcze kilka ustawień. Masz tu do wyboru cztery poziomy trudności 
(szczegółowo opisane w dalszej części poradnika), czas jednej kwarty (od dwóch do 12 minut), 
parkiet na którym będziesz grał oraz ustawienie kamery. Poza tym możesz pobawić się opcjami 
korzystając z przycisku Settings, który znajduje się w prawym dolnym rogu. 

Po takim przygotowaniu można już wybiec na parkiet i rozegrać mecz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


