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Wprowadzenie

Poradnik do gry The Sims 4 zawiera opis wszystkich poszczególnych aspektów rozgrywki. Znajdziesz w
nim wskazówki dotyczące między innymi tworzenia sima: modyfikacji jego cech fizycznych, doboru ubioru
czy wszelkich dodatków oraz wyboru cech charakteru. Dowiesz się również jak pokierować jego karierą
zawodową i zarabiać jak najwięcej Simolenów potrzebnych do stworzenia oraz utrzymania wymarzonego
domu. Sprawdzisz która kariera zawodowa jest najbardziej opłacalna. W poradniku znajdziesz wiele
przydatnych informacji na temat tworzenia, edycji oraz meblowania domu. Dowiesz się również sporo na
temat relacji między Simamami oraz jak je kształtować, żeby stworzyć ciekawą i odnosząca sukcesy
rodzinę. The Sims 4 to kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych serii gier wideo. Tytuł pozwala
pokierować losami wirtualnych ludzi, którym należy zapewnić dach nad głową, rzeczy niezbędne do życia,
a także różnorodne atrakcje, by ich samopoczucie było zawsze na wysokim poziomie. "Czwórka" stanowi
rozwinięcie pomysłów zapoczątkowanych we wcześniejszych odsłonach, dodając przy tym garść nowości.
Rozpoczynając zabawę ponownie tworzymy swoich simów, tym razem jednak mamy do wyboru dużo
więcej modyfikatorów i opcji niż w trzeciej części cyklu. Wizualny edytor pozwala nam znacznie dokładniej
określić wygląd postaci. Ogromne znacznie ma również charakter. Gracze wybierają kilka z całej gamy
cech, które kształtują zachowanie Sima. Mamy także do wyboru długoterminowe cele życiowe bohatera.
W poradniku do gry The Sims 4 znajdziecie:

•

porady pomocne przy tworzeniu Simów;

•

opis cech, aspiracji, umiejętności oraz emocji Simów;

•

porady dotyczące ich życia towarzyskiego i zawodowego;

•

pomoc i wskazówki przy budowaniu i urządzaniu domu;

•

opis możliwych aktywności w mieście;

•

porady dotyczące organizacji różnorakich imprez towarzyskich;

•

dokładny opis wszystkich karier zawodowych wraz z warunkami awansu oraz zarobkami.

Maciej "Psycho Mantis" Stępnikowski (www.gry-online.pl)

Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli.
Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie.

The Sims 4 - poradnik do gry - GRYOnline.pl

5 / 173

Sterowanie
Interakcja (menu czynności)

Pauza

Tempo gry normalne

Tempo gry szybkie

Tempo gry bardzo szybkie

Tryb życia

Tryb urządzania

Tryb budowania

Galeria zdjęć

Panel aspiracji Sima

Panel kariery Sima

Panel umiejętności Sima

Panel związków z Simami

Panel wyposażenia Sima

Panel Simologii (cechy i okres życia)
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Panel potrzeb Sima

Pokaż wyższe piętro

Pokaż niższe piętro

Podnieś ściany

Opuść ściany

Wyśrodkuj kamerę na Simie

Podróżowanie Simem po okolicy

Poruszanie kamerą (przytrzymaj przycisk)

Poruszanie kamerą

Przybliż / oddal kamerę

Przybliż kamerę

Oddal kamerę

Przekręć kamerę w prawo / lewo (przytrzymaj przycisk)

Przekręć kamerę w lewo

Przekręć kamerę w prawo
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Jak dobrze grać
Rozsądnie

wybierz

cechy

charakteru

Sima

Rozpoczynając grę i tworząc Sima, albo też wychowując małego Sima ROZWAŻNIE wybieraj cechy jego
charakteru - ich nie możesz zmienić! Zastanów się co chcesz robić danym Simem przez jego Simskie
życie i dobierz do tego cechy. Jeśli chcesz mieć dużą rodzinę wybierz rodzinny, jeśli pragniesz malować
obrazy, pisać książki czy robić inne twórcze rzeczy wybierz kreatywny, jeśli chcesz skupić się na
gromadzeniu majątku wybierz materialista itp.
Zachcianki,

satysfakcja,

cel

życiowy

i

nagrody

Sprawdzaj zachcianki Sima i - jeśli jest Ci to na rękę - wypełniaj je by zdobywać punkty satysfakcji.
Pamiętaj, że zachcianki Sima wynikają z posiadanych cech charakteru, nastroju Sima, nabytych
umiejętności, sytuacji w której jest itp.
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