
 

 

 

 

 

 

Jak zdobywać bonusy do gier? 
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1. WSTĘP 

Jeszcze kilkanaście lat temu gry komputerowe kojarzyły się przede wszystkim z zabijaniem czasu w 

nudne, deszczowe wieczory. Jednak od tamtego czasu gaming przeszedł prawdziwą rewolucję, a dla 

wielu osób gry stały się czymś więcej niż rozrywką. Dzisiaj gaming uważany jest za hobby i styl życia, co 

wiąże się nie tylko z samą rozgrywką, ale też z poznawaniem nowych ludzi i nawiązywaniem relacji 

społecznych, śledzeniem informacji ze świata gier czy e-sportu oraz ciągłym rozwijaniem swoich 

umiejętności. 

Szczególną popularność zyskały gry wieloosobowe, z których większość postawiła na stworzenie i 

rozwój unikalnych społeczności dla miłośników gier. Gry multiplayer coraz częściej stanowią platformę 

wymiany myśli i kontaktów pomiędzy graczami, co wymaga nie tylko ogromnych nakładów czasowych, 

ale też i nieraz sporej ilości wydanych pieniędzy. W końcu gry komputerowe i mobilne to pasja, a na 

pasji nie warto oszczędzać, prawda? 

Niestety nie każdy z nas jest w stanie wydawać co miesiąc czterocyfrowe kwoty na zakup skinów, 

przedmiotów czy waluty premium. Wielu graczy musi z zazdrością patrzyć się na ekwipunek kolegów i 

koleżanek, co może powodować frustrację, ale też wzbudzić niechęć do ukochanej gry. To właśnie 

dlatego postanowiliśmy przygotować kompleksowy poradnik, z którego dowiesz się jak efektywnie 

zdobywać bonusy do gier, co pozwoli ci na zostanie prawdziwym gamingowym mistrzem! Zawarta w 

tekście wiedza pochodzi ze sprawdzonych źródeł i bogatego doświadczenia autorów, a każdy z 

opisanych przez nas sposobów pozwoli ci na szybkie osiągnięcie oczekiwanych efektów bez zbędnej 

pracy czy grindowania kolejnych poziomów. Co istotne, poradnik jest uniwersalny i odnosi się do 

wszystkich gier multiplayer, niezależnie od gatunku (MMORPG, MOBA, CCG itd.), jak i platformy (gry 

komputerowe, gry mobilne). 

Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym tekście pozwoli ci osiągnąć założone przez ciebie cele. 

Życzymy ci powodzenia oraz licznych sukcesów! 

GL HF, 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE GIER MULTIPLAYER 

Zanim przejdziemy do właściwej części poradnika chcielibyśmy najpierw omówić najpopularniejsze 

rodzaje gier wieloosobowych. W końcu by być najlepszym warto najpierw wiedzieć co nieco na temat 

gamingu! Nawet jeżeli jesteś fanem tylko jednego z wymienionych gatunków, to mimo to konkretne 

informacje na temat najpopularniejszych gier mogą ci się przydać zarówno podczas zdobywania 

bonusów, jak i w trakcie rozmów z innymi graczami. Oto przygotowane przez nas zestawienie 

najpopularniejszych rodzajów gier multiplayer: 

MMO 

Chyba każdy gracz słyszał kiedyś o grach MMO, czyli „massive multiplayer online games”. To właśnie 

one odpowiadają za ogromną popularność gier wieloosobowych, a ich historia sięga wczesnych lat 90, 

kiedy powstały tytuły takie jak „Neverwinter Nights” czy „The Realm Online”. MMO prawdziwy 

komercyjny sukces odniosło dopiero z premierą „EverQuest”, a obecnie niekwestionowanym liderem 

jest słynne „World of Warcraft”. W grach MMO tysiące graczy spotykają się na serwerze, by podczas 

rozgrywki wspólnie pokonywać przeciwników, wykonywać questy, a także walczyć między sobą. 

Kluczową rolę odgrywa w tym świat gry, ale też jej mechanika oraz system ekonomii, na którym oparta 

została rozgrywka. 

PRZYKŁADOWE GRY: World of Warcraft, Metin 2, Eve Online 

MMORPG 

MMORPG to niezwykle popularny gatunek gier MMO, który od swoich odpowiedników różni się 

znacznie bardziej rozbudowaną mechaniką oraz fabułą. Te dwie ostatnie cechy stają się kluczowe, a 

gracze podczas rozgrywki muszą zrobić wszystko, bo jak najefektywniej rozbudować swoją postać. Gry 

MMORPG charakteryzują się dużą ilością statystyk, a także rozbudowaną, wciągającą historią, dzięki 

której świat gry żyje własnym życiem. 

PRZYKŁADOWE GRY: The Elder Scrolls Online, EverQuest, Guild Wars 

MOBA 

Gry MOBA powstały na bazie popularnych tytułów RTS takich jak Warcraft. Skrót ten oznacza 

„multiplayer online battle arena”, czyli „wieloosobowa arena bitewna online”. Podczas rozgrywki 

gracze dzieleni są na dwie drużyny i wcielają się w postacie posiadające umiejętności. Celem gry jest  

zniszczenie wrogiej bazy, co możliwe jest po odpowiednim rozwinięciu bohatera. Ponieważ sednem 

rozgrywki jest walka dwóch drużyn, rozgrywka jest niezwykle dynamiczna, a ważne są nie tylko 

umiejętności indywidualne, ale też współpraca z pozostałymi członkami drużyny. Gry MOBA są obecnie 

najpopularniejszym rodzajem gier wieloosobowych na komputery, przez co bonusy do nich są 

niezwykle pożądane przez wielu graczy. 

PRZYKŁADOWE GRY: Dota 2, League of Legends, Smite, Heroes of the Storm 

FPS 

Gry FPS to najpopularniejszy rodzaj strzelanek, w których gracz wciela się w postać ukazaną z 

perspektywy pierwszoosobowej. W ten sposób gry tego rodzaju są możliwie realistyczne, ale też 

wciągające i wymagające znacznie większej precyzji. Generalnie wieloosobowe gry FPS dzielą się na 

dwa rodzaje: dynamiczne strzelanki, w których dużo się dzieje, a kluczem do zwycięstwa jest refleks, 



(np. seria „Call of Duty”) albo taktyczne strzelanki, w których najważniejsza jest celność oraz 

koordynacja między drużyną (np. seria „Counter Strike”). To właśnie gry FPS słyną z dynamicznie 

rozwijającego się rynku e-sportowego, a najlepsi gracze mają szanse walczyć w turniejach o nagrody 

rzędu milionów dolarów. 

PRZYKŁADOWE GRY: Counter Strike: Global Offensive, Valorant, Tom Clancy's Rainbow Six Siege 

Battle Royale 

Gry Battle Royale to dtosunkowo niedawny wynalazek, który powstał pod wpływem 

popularności „PlayerUnknown’s Battlegrounds”. Zasady rozgrywki są bardzo proste – grupa 

graczy walczących samodzielnie lub w niewielkich drużynach zostaje rozsiana po mapie. Co 

kilka minut dostępny obszar gry się zmniejsza, a zadaniem graczy jest znalezienie jak 

najlepszego ekwipunku oraz wyeliminowanie wszystkich przeciwników. Ostatni gracz lub 

drużyna wygrywa, dzięki czemu rozgrywka kojarzy się z serią filmów „Igrzyska śmierci”. 

PRZYKŁADOWE GRY: PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Fortnite, Ark: Survival Evolved 

CCG 

CCG to “collectible card games”, czyli “kolekcjonerskie gry karciane”. Powstały one na bazie popularnej 

karcianki papierowej „Magic: The Gathering”, a ich głównym założeniem jest rozbudowa kolekcji kart 

posiadanych przez graczy, tworzenie z nich talii i testowanie ich w starciach jeden na jeden. Choć 

rozgrywka w CCG nie jest aż tak dynamiczna jak w przypadku innych gier wieloosobowych, karcianki 

wciąż mają wielu fanów, którzy starają się zdobywać nowe karty i stale rozwijać swoją kolekcję. 

PRZYKŁADOWE GRY: Magic: The Gathering, Hearthstone, Gwint 

Gry przeglądarkowe 

Choć gry przeglądarkowe nie są do końca osobnym gatunkiem gier, to mimo wszystko 

postanowiliśmy umieścić je w osobnej kategorii. Ich szczyt popularności przypadł na wczesne 

lata 2000 i 2010, ale mimo to wciąż lubi je wielu graczy. Ten rodzaj gier jest całkowicie 

dostępny w przeglądarce, co umożliwia rozgrywkę na niemal każdym sprzęcie. Zazwyczaj 

grafika jest w nich bardzo prosta, co pozwala na szybkie wsiąknięcie w świat gry. 

PRZYKŁADOWE GRY: Tibia, Margonem, Goodgame Empire, Anocris, Game of Thrones: Winter 

is Coming 

Strategie mobilne 

Dotychczas wszystkie omawiane przez nas rodzaje gier były przeznaczone na komputery. Teraz jednak 

chcielibyśmy się przyjrzeć najpopularniejszemu gatunkowi gier na platformach mobilnych (telefony i 

tablety), czyli strategiom mobilnym. W większości są to gry oparte na mechanice najpopularniejszej 

„Clash of Clans” – gracze przewodzą własnemu królestwo, które rozbudowują i bronią przed wrogami. 

Przydatne przy tym jest nie tylko wchodzenie w sojusze, ale też umiejętność zarządzania ekonomią i 

podejmowania trafnych decyzji. Zazwyczaj waluta premium w strategiach mobilnych pozwala na 

znaczące zaoszczędzenie czasu i przyspieszenie rozwoju królestwa, dzięki czemu zdobycie jej w ramach 

bonusów jest niezwykle istotne. 

PRZYKŁADOWE GRY: Clash of Clans, Castle Clash, Dawn of Titans, Gods of Olympus, Emporea 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PŁATNA TREŚĆ W GRACH MULTIPLAYER. CZYM SIĘ 

RÓŻNIĄ SKINY, PRZEDMIOTY I WALUTA PREMIUM? 

Zdecydowana większość gier multiplayer jest darmowa, a gracze podczas rozgrywki nie muszą ponosić 

żadnych kosztów. Jednak przygotowanie tego typu produkcji jest zawsze bardzo droga, a twórcy 

przecież muszą na czymś zarabiać… Tak właśnie powstały mikropłatności, czyli model biznesowy, na 

podstawie którego gracze płacą za odblokowanie poszczególnych elementów płatnej treści. Nie 

zawsze przy tym owa płatna treść musi być dostępna tylko i wyłącznie za pieniądze. Często przy 

wydając odpowiednią sumę można znacząco ułatwić pozyskanie przedmiotów interesujących gracza, a 

wiele osób jest w stanie zapłacić niemałe pieniądze w celu poprawy komfortu rozgrywki. 

Chcielibyśmy się teraz przyjrzeć najważniejszym rodzajom płatnych treści w grach multiplayer. 

Sprawdzimy, czym się różnią, jaki jest ich wpływ na rozgrywkę, a także zastanowimy się nad tym, czy 

istnieją tańsze sposoby ich zakupu. 

WALUTA PREMIUM 

Jak sama nazwa wskazuje, waluta premium jest pieniądzem funkcjonującym w systemie 

ekonomicznym gry. Można ją dostać głównie poprzez jej zakup za zwykłe pieniądze, choć w większości 

gier istnieją także sposoby na uzyskanie jej z questów lub różnego rodzaju promocji. Za walutę 

premium można zazwyczaj kupić przedmioty lub ulepszenia niedostępne za zwykłą walutę w grze, 

często pozwala ona także na usprawnienie procesów i zmniejszenie cooldownów (np. przyspieszenie 

szkolenia żołnierzy lub możliwość natychmiastowego użycia tarczy lub umiejętności). O ile w wielu 

grach waluta premium stanowi szybki i wygodny sposób na usprawnienie rozgrywki i uzyskanie 

ciekawych bonusów, w niektórych przypadkach można ona dawać kupującym ją graczom bardzo dużą 

przewagę – takie gry określa się mianem „pay to win”, a znalezienie efektywnych sposobów na 

uzyskanie waluty premium staje się wówczas dla graczy kluczowe. 

PRZEDMIOTY PREMIUM 

Przedmioty premium, w przeciwieństwie do waluty premium, nie stanowią pieniędzy w kontekście 

systemu ekonomicznego gry, a są raczej pojedynczym dobrem wpływającym na mechanikę rozgrywki. 

Zazwyczaj mają one formę klasycznego przedmiotu (np. rękawic, zbroi, miecza itd.), ale mogą też 

odnosić się do innych dóbr, np. budynków, kart postaci itd. Kluczowy jest tutaj fakt ingerencji w 

mechanikę gry – przedmiot premium daje konkretne korzyści, a zatem i przewagę nad innymi 

graczami. Często można je uzyskać jedynie za prawdziwe pieniądze, choć podobnie jak w przypadku 

waluty premium czasami można je uzyskać w wyniku questów, promocji oraz wydarzeń czasowych. 

Przedmioty premium są zazwyczaj znacznie lepsze od swoich bezpłatnych odpowiedników, choć 

zasada ta nie zawsze się sprawdza, co warto mieć na uwadze przed dokonaniem zakupu. 

SKINY I PRZEDMIOTY KOSMETYCZNE 

Przedmioty kosmetyczne różnią się od przedmiotów premium brakiem ingerencji w mechanikę 

rozgrywki. Innymi słowy, ich zakup nie wpływa na samą rozgrywkę, a jedynie zmienia warstwę 

graficzną gry. Choć przedmioty kosmetyczne nie dają graczom przewagi, wciąż wiele osób decyduje się 

na ich zakup, a ceny najdroższych wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Najpopularniejszym 

rodzajem przedmiotów kosmetycznych są tzw. skiny (lub, po polsku, skórki), które zmieniają wygląd 

postaci, budynków i przedmiotów. Ich pozyskiwanie zależy od gry, ale zazwyczaj skiny można kupić 



albo w oficjalnym sklepie gry, albo na rynku Steam (jeżeli gra go obsługuje), albo można zdobyć je z 

lootboxów, albo można uzyskać je od innych graczy drogą wymiany. Co ciekawe, w przypadku 

najpopularniejszych gier takich jak Dota 2 czy Counter Strike: Global Offensive skiny mają konkretną 

wartość, a ich zakup od innego gracza zazwyczaj jest znacznie bardziej opłacalny od zakupu z 

oficjalnego sklepu gry. Przed kupieniem przedmiotu kosmetycznego koniecznie sprawdź, czy nie 

możesz uzyskać go taniej, a także czy nie masz starych skinów na sprzedaż – w ten sposób obniżysz 

koszty zakupu! 

LOOTBOXY 

Lootboxy to skrzynie zawierające losowe przedmioty. Czasami do ich otwarcia potrzebny jest zakup 

klucza, ale w większości gier lootboxy można otworzyć od razu. Kupuje się je albo za prawdziwe 

pieniądze, albo za walutę premium lub zwykłą, albo otrzymuje się je w ramach promocji lub jako 

nagrodę za rozmaite zadania. Zazwyczaj z lootboxa może wypaść kilkanaście przedmiotów pospolitych 

(trafiających się bardzo często), kilka rzadkich oraz jeden-dwa bardzo rzadkie. W przypadku gier 

pozwalających na wymiany pomiędzy graczami te ostatnie przedmioty mogą posiadać ogromną 

wartość, ale ich uzyskanie jest bardzo trudne. Kupowanie lootboxów za pieniądze i ich otwieranie nie 

różni się niestety od zwykłego hazardu, a szansa na otrzymanie czegoś wartościowego jest bardzo 

niska. Warto mieć to na uwadze – lootboxy zwyczajnie nie są optymalną formą uzyskiwania 

przedmiotów i bonusów do gier komputerowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. JAK ZA DARMO OTRZYMAĆ BONUSY W GRACH? 

OPIS SPOSOBÓW NA ZAROBEK 

Nadszedł wreszcie czas, by przejść do sedna i zaprezentować pomysły na otrzymywanie bonusów do 

gier komputerowych. Na początek postanowiliśmy przyjrzeć się rozmaitym pomysłom na zarabianie w 

internecie bez żadnych inwestycji – uzyskane środki można potem z powodzeniem przeznaczyć na 

zakupy w grze. Oczywiście wybór optymalnego sposobu zależy od twoich preferencji, ale zachęcamy 

do przetestowania wszystkich opisanych przez nas pomysłów! 

KLIKANIE W REKLAMY – CZY TO SIĘ OPŁACA? 

Jeszcze kilka lat temu jednym z najpopularniejszych sposobów zarobku w internecie było klikanie w 

płatne reklamy. Do otrzymania środków wystarczyło zarejestrowanie się w odpowiednim serwisie, 

uzupełnienie profilu, kliknięcie w reklamę i… tyle! Prostota i wygoda tej formy zarobku sprawiła, że 

wielu graczy w wolnych chwilach korzystało z tej metody do zarobienia dodatkowych pieniędzy z myślą 

o zakupie wirtualnych przedmiotów. Niestety przez ostatnie lata opłacalność klikania w reklamy 

spadła, a wiele popularnych serwisów upadła. W Polsce wciąż aktywnie działa portal Sejfik.pl, na 

którym można znaleźć rozmaite sposoby zarabiania przez internet – od klikania w reklamy, przez 

płatne maile i pobieranie plików, aż po płatne rejestrowanie się w różnych serwisach. Na Sejfiku nie 

zarobisz kroci, ale korzystanie z portalu nie wymaga zbyt dużej ilości czasu, dzięki czemu sposób ten 

pozwala na łatwy i bezproblemowy zarobek. 

WYPEŁNIANIE ANKIET 

Od klikania w reklamy znacznie popularniejsze jest wypełnianie ankiet. Sposób ten wymaga większego 

nakładu pracy, ale oferuje w zamian znacznie większy zysk. Do rozpoczęcia zarabiania wystarczy 

zarejestrować się w kilku panelach badawczych zajmujących się badaniami rynku – osobiście 

szczególnie polecamy firmy CINT oraz IPSOS – lub, najlepiej, w tzw. agregatorach ankiet, czyli  

serwisach zbierających ankiety od kilkunastu firm badawczych działających obecnie na rynku. 

Największy zysk zapewniają ankiety wypełniane w języku angielskim, ale coraz częściej badacze 

próbują dotrzeć do osób z Polski. Średnie wynagrodzenie za dziesięciominutową ankietę to mniej 

więcej 5 złotych, dzięki czemu najlepsi mogą zarobić nawet kilkadziesiąt złotych za godzinę pracy. Co 

istotne, ankiety można wypełniać kiedy tylko ma się na to ochotę, a ta forma zarobku nie wiąże się z 

żadnymi zobowiązaniami. 

PISANIE PROSTYYCH TEKSTÓW POD SEO 

Choć w powszechnej opinii pisanie tekstów za pieniądze wymaga dużego talentu, tak naprawdę w ten 

sposób mogą dorobić wszystkie osoby dobrze znające język polski. W internecie można znaleźć dużo 

ofert dotyczących pisania prostych tekstów pod SEO, czyli pozycjonowanie stron internetowych w 

wyszukiwarkach. Tego typu treści są przeznaczone przede wszystkim pod roboty Google, dlatego nie 

muszą być przesadnie wciągające czy logiczne. Pisanie tekstów pod SEO to idealny sposób na szybkie 

zarobienie niewielkich sum, które można wydać na przedmioty z gier. 

SERWISY ROZDAJĄCE DARMOWE SKINY (HELLCASE ITD.) 

Wśród graczy dużą popularnością cieszą się serwisy rozdające darmowe skiny, głównie w ramach 

promocji. Zazwyczaj strony te opierają model biznesowy na hazardzie – poprzez codzienny darmowy 



bonus chcą one zachęcić uczestników do dokonania depozytu, który przeznaczony zostanie na 

otwieranie lootboxów. Już wyżej pisaliśmy, że rozwiązanie to nie ma sensu, bo matematyka jest 

nieubłagana, a gracz ostatecznie zawsze przegra. Istnieje jednak całkiem pokaźna grupa serwisów dla 

graczy, na których naprawdę można zarobić – mowa tutaj o stronach, na których w zamian za 

wykonywanie zadań gracze dostają punkty, a następnie wymieniają je na skiny. Poniżej, w osobnej 

sekcji, opisaliśmy najciekawszy i najpopularniejszy portal tego typu – Gamehag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GAMEHAG – ZYSKAJ WARTOŚCIOWE NAGRODY 

GRAJĄC W GRY 

Gracze uwielbiają dostawać atrakcyjne nagrody za grę, o czym świadczy m.in. popularność osiągnięć. 

To właśnie dlatego powstał Gamehag, czyli serwis umożliwiający uzyskanie wartościowych nagród w 

zamian za… granie w gry. Tak, to prawda, a my nie oszaleliśmy – na Gamehagu naprawdę można 

uzyskać bonusowe przedmioty czy walutę premium podczas rozgrywki. Brzmi świetnie, prawda? Jeżeli 

pojawiły się u ciebie wątpliwości, to nie masz się czym przejmować. Przygotowaliśmy poradnik, z 

którego dowiesz się jak korzystać z serwisu Gamehag i co należy zrobić, by otrzymać jak najlepsze 

nagrody! 

Jak działa Gamehag? 

Jak już wspomnieliśmy na Gamehagu można uzyskać atrakcyjne nagrody na czele z cennymi 

przedmiotami do najpopularniejszych gier multiplayer oraz kodami Paysafecard, za które można 

doładować swoje konto w niemal każdej grze. Do otrzymania nagród niezbędne jest założenie konta, a 

następnie wykonywanie zadań dostępnych w serwisie. Za każdą poprawnie wykonaną misję 

otrzymujesz kamienie dusz, czyli walutę, którą możesz wymienić w sklepie na interesujące cię 

przedmioty. Sposobów na zyskanie kamieni dusz jest bardzo wiele, ale najpopularniejsze z nich 

polegają na założeniu konta w grze polecanej przez Gamehag, a następnie wykonanie w niej kilku 

prostych zadań (np. wbicie 8 poziomu doświadczenia, zabicie konkretnego potwora, rozbudowanie 

miasta do tysiąca mieszkańców itd.). Wszystkie sposoby zarabiania kamieni dusz opisaliśmy 

szczegółowo poniżej. 

Jak zacząć przygodę z serwisem Gamehag? 

Wejdź na główną stronę Gamehag i kliknij w przycisk „ZAREJESTRUJ” widoczny w 

prawym, górnym rogu strony. Uzupełnij formularz rejestracyjny – pamiętaj o wpisaniu 

prawidłowego adresu email, gdyż niezbędne będzie jego potwierdzenie poprzez link, 

który przyjdzie w mailu aktywacyjnym. 

Po aktywacji zobaczysz ekran startowy serwisu. W górnej części interfejsu znajduje się pasek z menu 

głównym:  

 

W sekcji ZDOBYWAJ KD znaleźć można wszystkie sposoby na zarabianie kamieni dusz. Przede 

wszystkim są to wspomniane już zadania, w ramach których należy zarejestrować się w wybranej grze 

multiplayer, a następnie wykonać określone kroki. Jednak kamienie dusz można również po prostu 

dokupić, albo też zdobyć w zamian za wypełnianie ankiet, udzielanie się na forum, pisanie 

wartościowych artykułów związanych z grami komputerowymi oraz za wykonywanie ofert. Możliwe 

jest także wykupienie konta VIP, co zwiększa ilość zdobywanych kamieni dusz, ale też daje zaskakująco 

duże obniżki w sklepie z nagrodami. 

Sekcja ODBIERAJ NAGRODY to sklep, w którym możesz wymienić kamienie dusz na nagrody. Jest to 

niezwykle proste. Wystarczy dodać nagrodę do koszyka, potwierdzić wybór i cierpliwie czekać – 

realizacja zamówienia może potrwać nawet kilka dni. Do wyboru są trzy rodzaje nagród: zwykłe, 

skrzynki (opisane wcześniej lootboxy) oraz szanse wygrania nagrody w giveaway’u. 

https://gamehag.com/


Na sekcję SPOŁECZNOŚĆ składa się rozbudowane forum dyskusyjne dla graczy, na którym można 

znaleźć ciekawe wątki na temat popularnych gier wieloosobowych, ale też teksty pisane przez graczy 

oraz ranking najaktywniejszych użytkowników – trzy pierwsze miejsca podium zyskują sowitą liczbę 

kamieni dusz. Zachęcamy do przeglądania forum, na którym można powymieniać opinie z innymi 

graczami i dowiedzieć się wielu ciekawostek oraz porad dotyczących funkcjonowania serwisu. 

Sekcja JAK TO DZIAŁA? To rozbudowany tutorial zawierający szczegółową instrukcję korzystania z 

serwisu oraz najczęściej zadawane pytania. W razie ewentualnych wątpliwości skorzystaj z zawartej 

tam wiedzy! 

W sekcji WIĘCEJ znajdziesz podsumowanie swojej aktywności, a także wszystkie sposoby na zdobycie 

kamieni dusz zawarte w przejrzystym menu. 

Po prawej stronie menu głównego na pasku głównym znajdują się trzy ikonki. Pierwsza z nich, lupka, 

pozwala na wyszukanie interesujących nas gier lub informacji. Druga ikonka, dymki, stanowi łatwy 

sposób na kontakt z suportem serwisu. Trzecia z ikonek, dzwoneczek, zawiera wszystkie niezbędne 

powiadomienia, na czele ze zdobytymi kamieniami dusz, wypełnionymi zadaniami i tym podobnymi. 

Warto też zwrócić uwagę na pasek boczny, na którym możesz zobaczyć 

wybrany przez siebie awatar, aktualną liczbę posiadanych kamieni dusz, a 

także wszystkich swoich znajomych, polecane zadania oraz runy i swój 

ekwipunek. 

Runy pozwalają na przyspieszenie zarabiania kamieni dusz, a także na 

uzyskanie różnych wartościowych bonusów wpływających na 

otrzymywanie nagród. Warto je zdobywać, a także ulepszać, bowiem 

wielkość bonusu różni się od jakości i czasu trwania runy. 

W ekwipunku znajdziesz posiadane skrzynie, niewykorzystane runy, a 

także historię otrzymanych nagród. To właśnie tutaj możesz odebrać kody 

promocyjne i wymieniać przedmioty na kamienie dusz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Boty do gier – czy to faktycznie się opłaca? 

O botach do gier słyszy się dużo już od kilkunastu lat, a ostatnio wielu twórców gier multiplayer 

przyznało, że wykorzystują oni boty do zwiększenia liczby graczy i stworzenia wrażenia, że gra jest 

bardziej popularna, niż mogłoby się wydawać. Tak naprawdę jednak także i sami gracze korzystają z 

botów, które stanowią wygodny sposób na uzyskiwanie waluty w grze. Głównym zadaniem tego typu 

oprogramowania jest automatyzacja męczących, powtarzalnych czynności niedostarczających 

przyjemności z rozgrywki. W większości gier wieloosobowych dotyczy to szczególnie grindowania, a 

także wbijania wyższego poziomu postaci lub zarabiania złota. To właśnie dzięki botom w internecie 

możesz kupić walutę lub przedmioty do swojej ulubionej gry multiplayer. Jednak kwestia botów jest 

znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać… 

Czy korzystanie z botów jest legalne? 

Choć to pytanie może z pozoru wydawać się trywialne, tak naprawdę legalność korzystania z botów do 

gier multiplayer wciąż budzi duże wątpliwości. Po pierwsze, niemal wszystkie gry online mają w 

regulaminie bezwzględny zakaz stosowania oprogramowania mającego imitować realnych graczy. Nie 

oszukujmy się – tego typu rozwiązania psują ekonomię gry i dają graczom korzystającym z botów 

nieuczciwą przewagę nad resztą. Znane są przypadki, w których deweloperzy gier MMO pozywali 

twórców botów, ale i korzystających z nich graczy. W Polsce taka sytuacja nie miała dotychczas 

miejsca, a korzystanie z botów wciąż pozostaje legalne, ale warto mieć na uwadze, że jeżeli producent 

gry wykryje takie nieuczciwe zagranie, na sto procent zablokuje twoje konto gracza włącznie z 

wszystkimi twoimi osiągnięciami i ekwipunkiem. Czy takie ryzyko jest warte podejmowania? Na 

powyższe pytanie nie znamy odpowiedzi. 

Jak wykorzystać boty do rozwoju postaci? 

Jeżeli mimo wszystko postanowisz skorzystać z botów, postaraj się nie przesadzać i zrobić wszystko, by 

deweloperzy gry nie wykryli korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Automatyzuj przede 

wszystkim te najnudniejsze czynności takie jak expienie czy grindowanie, ale pamiętaj o dokonywaniu 

ciągłych zmian w działaniu bota. Pamiętaj o tym, że przedmioty lub walutę uzyskane przez działanie 

botów możesz zawsze sprzedać innym graczom. Co prawda jest to zazwyczaj nielegalne, także uważaj 

z postowaniem podobnych ogłoszeń na oficjalnych forach gry i tym podobnych miejscach, ale wielu 

graczy chętnie kupi wartościowe przedmioty lub od razu całe wyboostowane konta. W ten sposób 

granie w gry może zamienić się z pasji w dodatkowe źródło dochodu. Oczywiście wszystko zależy od 

rodzaju gry, twojej wytrwałości, ale też i jakości twojego oprogramowania. 

Skąd brać działające boty do gier? 

Znalezienie działających, sprawnych botów do gier to niełatwa sztuka. Kluczem jest ich 

niewykrywalność, a twórcy gier niestety coraz lepiej radzą sobie z demaskowaniem nieuczciwych 

graczy. Nie podamy ci linków do konkretnych stron, bo te ciągle się zmieniają, a opracowane boty po 

prostu przestają działać. Jednak przed pobraniem i zainstalowaniem oprogramowania na komputerze 

upewnij się, że program nie zawiera wirusów, a bot faktycznie jest niewykrywalny przez twórców gry. 

Jeżeli zaniedbasz powyższe kroki, może się to bardzo źle skończyć dla twojego konta w grze. To właśnie 

dlatego zalecamy maksymalną możliwą ostrożność! 

 

 



7. Aplikacje ingerujące w kod gry – czy naprawdę 

działają? 

Popularną alternatywą dla botów są aplikacje ingerujące w kod gry. W zdecydowanej większości 

przypadków są one przeznaczone dla komputerów z Windowsem oraz urządzeń mobilnych z 

Androidem – tabletów oraz telefonów. Programy tego rodzaju faktycznie pozwalają na zmienienie 

kodu gry i „oszukanie” systemu poprzez wprowadzenie zupełnie innych danych. Korzystanie z takich 

aplikacji jest bardzo proste, choć wymaga podstawowego rozeznania i pewnej wiedzy z zakresu 

programowania. Poniżej opiszemy kilka najpopularniejszych aplikacji ingerujących w kod gry. 

Cheat Engine 

Cheat Engine to najbardziej znana i najczęściej używana aplikacja ingerująca w kod gry. Można ją 

pobrać na system Windows oraz na Maca, choć liczba czynności, które użytkownicy mogą wykonać na 

tym drugim jest znacząco ograniczona. Ogólna zasada działania Cheat Engine jest prosta – program 

dekompiluje i rekompiluje kod źródłowy gry, a następnie przeszukuje je pod kątem konkretnych 

fragmentów, w szczególności liczb wyrażających różne statystyki. Następnie gracz uzyskuje możliwość 

ingerencji w kod i zmiany wartości liczbowych, co przekłada się na zmiany w samej grze. O ile Cheat 

Engine jest niezwykle popularny i działa w dużej części gier, o tyle wciąż nie stanowi on rozwiązania 

wszystkich problemów, a czasem warto sięgnąć po coś innego. 

Creehack 

Creehack to odpowiednik Cheat Engine przeznaczony na urządzenia z Androidem. Jest niezwykle 

popularny, głównie za sprawą niezwykle przejrzystego interfejsu przyjaznego dla nawet najbardziej 

zagubionych użytkowników, a także dzięki niemal nieograniczonym możliwościom ingerencji w kod. Co 

istotne, Creehack działa także w przypadku dużej części gier funkcjonujących w internecie, co pozwala 

na skuteczne modyfikowanie ilości posiadanych zasobów itp. Podczas korzystania z oprogramowania 

należy jednak uważać na zabezpieczenia przygotowane przez deweloperów. 

Game Guardian 

Game Guardian jest najbardziej znaną alternatywą dla Creehacka. Choć interfejs programu jest mniej 

przejrzysty, to oprogramowanie charakteryzuje się równie sprawnym działaniem i jeszcze większą 

ilością oferowanych funkcji. Działa zarówno w przypadku gier online, jak i offline. Warto go 

przetestować w przypadku gier, którym Creehack zwyczajnie nie dał rady. 

Lucky Patcher 

Choć Lucky Patcher posiada te same opcje co Creehack i Game Guardian, oprogramowanie to tak 

naprawdę robi znacznie więcej, na czele z możliwością kompleksowego blokowania reklam we 

wszystkich aplikacjach mobilnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku darmowych gier mobilnych, 

które często potrafią być wypełnione zbyt dużą ilością reklam utrudniających lub wręcz 

uniemożliwiających rozgrywkę. Ponadto Lucky Patcher pozwala na omijanie restrykcji geograficznych 

oraz łatwe modyfikowanie zapisów gier jednoosobowych. 

 



Czy oprogramowanie ingerujące w kod gry jest legalne? 

Tak samo jak w przypadku botów do gier, oprogramowanie ingerujące w kod gry jest wrogiem numer 

jeden dla twórców gier wieloosobowych. Za jego wykorzystywanie można otrzymać bezwzględnego, 

dożywotniego bana. Co prawda samo posiadanie Cheat Engine i podobnych aplikacji jest jak 

najbardziej legalne, ale podczas ingerowania w kod gry należy zachować daleko idącą ostrożność – 

legalność tego działania jest mocno dyskusyjna. Wątpimy, by organy ścigania w rodzaju policji lub 

prokuratury kiedyś na poważnie się tym zajęły, ale mimo wszystko nie należy przesadnie ryzykować, a 

jak już, to warto jest to robić z głową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Pomaganie twórcom gier jako sposób na uzyskanie 

atrakcyjnych bonusów 

Czasami do uzyskania atrakcyjnych bonusów do gier nie potrzeba przesadnie skomplikowanych 

pomysłów czy dużej ilości pracy, a wystarczy odrobina szczerego zaangażowania. Wbrew pozorom 

twórcy gier multiplayer zawsze starają się dbać o swoją społeczność, a już szczególnie jej najbardziej 

zaangażowaną część. To właśnie dlatego w mediach społecznościowych można często spotkać się z 

różnymi konkursami umożliwiającymi wygranie ciekawych nagród, a aktywność w grze lub poza grą 

może być dodatkowo nagrodzona przez twórców. Wypisaliśmy sposoby, dzięki którym będziesz miał 

szanse na uzyskanie wartościowych bonusów i, przy okazji, zrobienie czegoś rozwijającego społeczność 

twojej ulubionej gry. 

UDZIAŁ W OFICJALNYCH KONKURSACH 

Jak już wspomnieliśmy, twórcy gier często organizują różnego rodzaju oficjalne konkursy, w których 

można wygrać atrakcyjne nagrody. Najczęściej informacje o nich pojawiają się w mediach 

społecznościowych gry lub dewelopera, dlatego warto jest je regularnie śledzić i czytać serwisy 

informacyjne dla graczy. Popularne są też giveaway’e przy okazji zawodów, wydarzeń czy rozgrywek 

esportowych – tego rodzaju konkursy są często przygotowywane we współpracy z zewnętrznymi 

markami, które sponsorują dodatkowe nagrody. Udział w konkursach, szczególnie tych wymagających 

odrobiny wysiłku i kreatywności, stanowi skuteczny sposób na zyskanie cennych bonusów do gier, a 

przy okazji na ciekawe spędzenie wolnego czasu. 

ZGŁASZANIE BUGÓW I NIEUCZCIWYCH GRACZY 

Wszyscy wiemy, że na błędach w grach można się nieźle wzbogacić (przynajmniej w kontekście 

ekonomii w danej grze). Często jednak jest to droga donikąd – prędzej czy później twórcy gry wykryją 

buga i zbanują wszystkich graczy, którzy wykorzystywali go do osiągania korzyści. Pół biedy, jeżeli 

dopiero co zacząłeś grać; gorzej, jeżeli stało się to w grze, na którą poświęciłeś już dziesiątki czy nawet 

setki godzin… Wszystkie bugi warto od razu zgłaszać bezpośrednio do twórców. Większość z nich 

nagradza graczy raportujących błędy za pomocą nagród. Czasami są to symboliczne drobiazgi, a 

czasami cenne nagrody lub nawet prawdziwe pieniądze w przypadku tych najniebezpieczniejszych 

bugów. Tak samo sytuacja wygląda z nieuczciwymi lub toksycznymi graczami – niektóre gry 

wprowadziły specjalne systemy nadzoru, w których za wydawanie werdyktów w konkretnych 

sprawach możesz dostać wartościowe bonusy. Sprawdź, czy podobne rozwiązanie funkcjonuje w 

twojej ulubionej grze – zapewniamy cię, że wcielanie się w sędziego zapewni ci dużo rozrywki! 

MODEROWANIE FORUM LUB CZATU W GRZE 

W zdecydowanej większości gier multiplayer funkcjonuje jakaś forma komunikacji tekstowej, a także 

forum dyskusyjnego, na którym można zadawać pytania bardziej doświadczonym graczom oraz 

dyskutować o mechanikach gry. Niestety wszędzie, także wśród fanów gamingu, trafiają się czarne 

owce, czyli tzw. toksyczni gracze wykorzystujący oferowane w grze możliwości do przeklinania, 

obrażania innych lub trollingu. To właśnie dlatego twórcy gier często wybierają aktywnych graczy do 

pomocy przy moderowaniu czatu lub forum. Wymaga to sporej ilości samozaparcia, ale w zamian za 

pomoc twórcy oferują atrakcyjne bonusy do gier, które z nawiązką wynagradzają poświęcony czas. 



9. Jak poprawić efektywność rozgrywki? Porady 

dotyczące zarządzania czasem i wyboru sprzętu 

gamingowego 

Na sam koniec poradnika chcielibyśmy zaprezentować bardziej ogólne porady, które poprawią 

efektywność twojej rozgrywki, co przydaje się szczególnie w grach z rozbudowanym systemem 

ekonomicznym. W końcu gdy zarządzamy miastem, klanem, lub rozbudowujemy i ćwiczymy postać 

warto upewnić się, że robimy to wszystko możliwie skutecznie. Zastanowimy się też nad skutecznym 

zarządzaniem czasem, a także najważniejszymi aspektami wyboru sprzętu gamingowego. Wszystko to 

wpływa na twój komfort rozgrywki i czerpaną z niej przyjemność, także zachęcamy do wprowadzenia 

w życie zaprezentowanych przez nas porad! 

WYZNACZ STAŁĄ PORĘ, O KTÓREJ GRASZ 

Powtarzalność to klucz do sukcesu – wiedzą to zarówno sportowcy, którzy regularnie planują swoje 

treningi, jak i zawodowi gracze e-sportowi przygotowujący się do turniejów. Jeżeli chcesz poprawić 

efektywność rozgrywki, wyznacz sobie stałą porę dnia, o której grasz. Niech będzie to twój 

cotygodniowy moment rozrywki, podczas którego zapominasz na chwilę o swoich obowiązkach i 

problemach, a w pełni oddajesz się grze. Zachęcamy, by czas ten wyznaczyć już po zakończeniu 

wszystkich obowiązków takich jak praca, szkoła czy uczelnia – w ten sposób będziesz mógł łatwiej 

skupić się na wykonywaniu zadań. 

ZRÓB LISTĘ ZADAŃ DO WYKONANIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

Dobre planowanie obowiązków przekłada się na ich efektywne wykonywanie, a podobna zasada 

obowiązuje też w gamingu. Jeżeli miewasz problemy ze skutecznym wykonywaniem zadań, przez 

rozpoczęciem każdej sesji spisz sobie na kartce papieru listę najważniejszych zadań do zrobienia. 

Umieść ją pod monitorem i skreślaj podpunkty od razu po wykonaniu zadania. 

PAMIĘTAJ O PRZERWACH 

Nie samym i grami człowiek żyje, a długotrwałe spędzanie czasu przed komputerem jest szkodliwe dla 

zdrowia. Co dwie godziny zawsze rób sobie piętnastominutowe przerwy, podczas których odejdziesz 

od komputera, przejdziesz się po pokoju lub wyjdziesz na krótki spacer, a także dasz oczom chwilę 

wytchnienia od ekranów. Pozwoli ci to na zachowanie ciała w lepszej formie i znacząco zmniejszy 

szanse na problemy zdrowotne w przyszłości!   

NIE BÓJ SIĘ ZADAWAĆ PYTAŃ NA FORUM 

Jeżeli masz jakiś problem związany z zadaniami lub mechanikami gry, nie bój się zadawać pytań 

bardziej doświadczonym graczom. Najlepszym miejscem do tego jest albo oficjalne forum gry, albo 

grupy fanowskie na Facebooku. To właśnie tam otrzymasz wartościowe porady od innych graczy, które 

pomogą ci usprawnić rozgrywkę. 

 

 

 



KORZYSTAJ Z PORADNIKÓW I GOTOWYCH SOLUCJI 

W przypadku bardziej popularnych gier warto korzystać z poradników i gotowych solucji. Usprawniają 

one rozgrywkę i przyspieszają wykonywanie trudnych, monotonnych zadań, co pozwoli ci na szybsze 

wbijanie poziomów. Poradników i solucji szukaj w internecie – znajdziesz ich tam pełno! 

GDY GRASZ, NIE KORZYSTAJ Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Facebook, Instagram, Twitter i inne media społecznościowe to prawdziwe pożeracze czasu, które 

odciągają uwagę od wszystkich czynności, w tym gamingu. Podczas rozgrywki odetnij się od nich – 

przeglądanie tablicy na Facebooku może i jest wciągające, ale skutecznie zmniejszy rezultaty z 

rozgrywki. 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA RÓB ZAWSZE JAKO PIERWSZE 

Czasami wykonanie zadań czy misji zajmuje więcej czasu, niż by się chciało, a w trakcie gry mogą 

pojawić się różne niezapowiedziane przeszkody, które zmuszą do odejścia od komputera. To właśnie 

dlatego na samym początku rozgrywki warto wykonywać te najważniejsze zadania. 

SPRZĘT GAMINGOWY: JAK WYBRAĆ MYSZKĘ? 

Każdy z nas ma zupełnie inne preferencje dotyczące wyboru sprzętu gamingowego. W przypadku 

myszek warto postawić na ergonomię – przy długich sesjach gamingowych ciężka, nieporęczna myszka 

tylko zmęczy ręce i zniechęci do gry. Warto też zwrócić uwagę na kwestię dodatkowych przycisków. 

Bywają one niezwykle przydatne w niektórych grach, a większość zwykłych myszek biurowych nie jest 

w nie wyposażona. Dlatego koniecznie zainwestuj w dobrą myszkę gamingową, które nie będzie zbyt 

duża ani zbyt ciężka. 

SPRZĘT GAMINGOWY: JAK WYBRAĆ KLAWIATURĘ? 

Obecnie na rynku można znaleźć dwa rodzaje klawiatur: wysokoprofilowe oraz niskoprofilowe. Te 

pierwsze charakteryzują się wysokimi klawiszami i są zazwyczaj nieco głośniejsze, ale też wygodniejsze 

w użyciu. Te drugie mają niskie klawisze i są używane przede wszystkim do pracy biurowej, a także w 

laptopach. Kwestia wyboru właściwej klawiatury zależy w całości od preferencji użytkownika, choć 

duża część klawiatur gamingowych jest raczej wysokoprofilowa – ten rodzaj przycisków pozwala na 

lepsze używanie ich w dynamicznych grach z gatunków takich jak FPS czy MOBA. Przed zakupieniem 

klawiatury wybierz się do lokalnego sklepu z elektroniką i sprawdź, na jakich modelach najlepiej ci się 

pisze. 

SPRZĘT GAMINGOWY: GŁOŚNIKI, SŁUCHAWKI I MIKROFON 

Głośniki czy słuchawki? Najlepszym rozwiązaniem dla graczy są te drugie, szczególnie jeżeli grasz ze 

swoimi przyjaciółmi. Wybór dobrej jakości słuchawek ma szczególnie znaczenie w grach typu FPS, 

gdzie kluczowe jest miejsce, z którego dochodzi dany dźwięk. Jeżeli cenisz wygodę, kup słuchawki 

gamingowe z wbudowanym mikrofonem, natomiast jeżeli zależy ci na jakości dźwięku, postaw na 

osobny na mikrofon zewnętrzny. Jeżeli na biurku masz miejsce na głośniki, kup je – przydają się 

podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki, a za długie korzystanie ze słuchawek może negatywnie 

odbić się na twoim zdrowiu. 



WYBÓR FOTELA GAMINGOWEGO TO KLUCZ DO KOMFORTOWEJ 

ROZGRYWKI 

Na sam koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestię fotela gamingowego. Długotrwałe siedzenie 

przed komputerem stanowi ogromne obciążenie dla kręgosłupa. Dotyczy to jego wszystkich odcinków, 

a efektem zmian zwyrodnieniowych są niezwykle bolesne choroby, których leczenie opiera się na 

długotrwałej rehabilitacji, często nieprzynoszącej żadnych skutków. Dlatego zainwestuj w wysokiej 

jakości fotel gamingowy, który umożliwi ci przyjmowanie właściwej postawy podczas rozgrywki. 

Ograniczysz w ten sposób obciążenie kręgosłupa i znacząco poprawisz swój komfort rozgrywki. 

Dobrym pomysłem jest też regularne wykonywanie ćwiczeń regenerujących – ich konkretne zestawy 

znajdziesz w internecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Zakończenie 

Serdecznie dziękujemy za przeczytanie naszego poradnika. Mamy nadzieję, że jego lektura okazała się 

dla ciebie przyjemnym i rozwijającym doświadczeniem, a tekst pozwolił ci na dowiedzenie się wielu 

przydatnych porad i ciekawostek. Życzymy ci uzyskania jak najlepszych bonusów oraz przyjemnej 

rozgrywki w twoje ulubione gry komputerowe! 

 


