
SUGEROWANY
WIEK:

Celem gry jest przygotowanie 
statku kosmicznego do podróży. 
Aby to osiągnąć gracze muszą 
wykonać wspólnie szereg zadań. 
 
Nie było by tu nic szczególnego 
gdyby nie fakt że wśród załogi
 jest wybrany losowo sabotażysta,
którego celem jest udaremnienie 
poczynań pozostałych graczy.
 
Ważnym elementem gry są zebrania
podczas których uczestnicy starają się 
wytypować który z członków załogi 
jest sabotażystą. 
 
Wytypowana osoba decyzją graczy
zostaje wyrzucona w przestrzeń
kosmiczną.....
 

O CO TU CHODZI?

Sabotażysta może wygrać grę
zabijając wszystkich członków
załogi.

   Na szczęcie twórcy nie poszli w
   realizm postaci i sposobów ich
    uśmiercania. Grafika jest 
      utrzymana w kreskówkowym
klimacie pozbawionym
drastycznych scen. 
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AMONG USAMONG US

www.cyberskill.pl @CyberSkillPl

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓWWSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
 
CREWMATE - CZŁONEK ZAŁOGI. W AMONG US ma za zadanie
wykonać zadania które przygotują statek do lotu, oraz znaleźć gracza
który jest sabotażystą
 
IMPOSTOR - OSZUST. W grze sabotuje działania członków załogi, a
czasami pozbawia ich życia. Wygrywa gdy pozbędzie się ze statku
wszystkich innych graczy.

100 000 000 użykowników nie może się mylić. Gra AMONG US to
świetna rozrywka dająca masę satysfakcji. Nieprzypadkowo
zdobyła popularność gdy wychodzenie z domu i spotkania ze
znajomymi są mocno ograniczone.

W końcu to głownie interakcja między graczami podczas spotkań
stanowi o jej atrakcyjności.

W AMONG US spokojnie mogą grać dzieci świadome faktu że w
realnym świecie manipulacje i kłamstwa nie są najlepszym
sposobem na osiągniecie celu.

SŁOWNIK

No i stało się. Na szkolnych korytarzach coraz mniej słychać o Brawl Stars. Jej miejsce zajęła
gra AMONG US. Choć został wydana niemal 2 lata temu to dopiero w 2020 roku zawładnęła
Internetem, memami i telefonami graczy na całym świecie. Dość powiedzieć że na Twitchu
zmagania w tej grze ogląda więcej osób niż w takie tytuły jak Fortnite, League of Legends czy
Counter Strike. Grę zainstlowało już ponad 100 000 000 użytkowników.

WIĘCEJ NA:

POSUMOWANIE

POZNAJ NASZEGO EKSPERTA:
Radek. Gracz, fan nowych technologii i tata dwóch córek.
To dla nich szuka sposobów na mądre wykorzystanie
technologii. Na co dzień uczy dzieciaki programownia.

LICENCJA

KŁAMSTWA, MANIPULACJE I (CZASMI) WULGARNY JĘZYK

Najbardziej emocjonującą częścią rozgrywki są spotkania podczas których gracze muszą wytypować sabotażystę. Uczestnicy próbują
przekonać pozostałych graczy kto jest tym złym. Sabotażysta oczywiście nie będzie siedział i czekał na wyrok. Kluczem do zwycięstwa jest
kłamanie, oskarżanie, manipulowanie faktami i generalnie skłócenie innych graczy. Zdarza się że gracz oskarżony o bycie sabotażystą w
niewybredny i wulgarny sposób powie co myśli o innych graczach. 
 

Biorąc pod dopuszczalny rating 7+ i młody wiek dużej części graczy, to ćwiczenie przez nich wyżej wymienionych
umiejętności w grze jest dyskusyjne.

7+

PRZEMOC


