KOMPUTER STACJONARNY

Dostępność:
Rozgrywka międzyplatformowa na
komputerach z systemem Windows 10,
konsolach Xbox One, telefonach
komórkowych i konsolach Switch1
Rozgrywka na wielu platformach w
wersji Java Edition: komputery z
systemem Windows, komputery Mac i
komputery z systemem Linux2
Tryb wieloosobowy na podzielonym
ekranie (tryb wieloosobowy online wymaga
subskrypcji sprzedawanej osobno)3
Obsługa kontrolera/ekranu dotykowego4
Sklep Minecraft5
Materiały do pobrania (DLC)6
Modyfikacje7
Oficjalne wyróżnione serwery
wieloosobowe (tryb wieloosobowy online
wymaga subskrypcji sprzedawanej osobno)
8

Realms (Sprzedawane osobno)9
Realms Plus (Sprzedawane osobno)10
Hostuj własny serwer11
Dołącz do serwerów wieloosobowych
hostowanych przez graczy12
Osiągnięcia/trofea13
Tryb wieloosobowy w sieci LAN lub Wi-Fi
14
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Dostępność:
Kontrola rodzicielska w ramach konta
Xbox Live lub Microsoft15
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FOOTNOTES

1. Rozgrywka międzyplatformowa na komputerach

2. Rozgrywka na wielu platformach w wersji Java

3. Tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie (tryb

z systemem Windows 10, konsolach Xbox One,

Edition: komputery z systemem Windows,

wieloosobowy online wymaga subskrypcji

telefonach komórkowych i konsolach Switch

komputery Mac i komputery z systemem Linux

sprzedawanej osobno)

Pozwala grać z przyjaciółmi na różnych

Pozwala grać z innymi graczami dysponującymi

Granie na podzielonym ekranie umożliwia

urządzeniach.

wersją Java Edition.

jednoczesną rozgrywkę na jednym ekranie nawet
czterem graczom.

4. Obsługa kontrolera/ekranu dotykowego
Użyj zgodnego kontrolera lub ekranu dotykowego.

5. Sklep Minecraft

6. Materiały do pobrania (DLC)

Odkryj nowe sposoby grania w Minecraft dzięki

Skorzystaj z dodatków, aby dostosować grę do

unikatowym mapom, skórkom i pakietom tekstur.

siebie. Zmień wygląd mobów, a nawet ich

Dostępne w grze od ulubionych twórców ze

zachowanie.

społeczności. Zakupy i waluta Minecoins są
dostępne na komputerach z systemem Windows
10, konsolach Xbox One, telefonach komórkowych i
konsolach Switch.
7. Modyfikacje

8. Oficjalne wyróżnione serwery wieloosobowe

9. Realms (Sprzedawane osobno)

Dodatki i zmiany w grze tworzone niezależnie przez

(tryb wieloosobowy online wymaga subskrypcji

Realms to serwery prowadzone przez nas dla Ciebie

użytkowników.

sprzedawanej osobno)

i Twoich znajomych. Zaproś dowolną liczbę

Serwery publiczne współpracujące z Minecraft z

znajomych, aby dołączyli do Twojego osobistego

wieloosobowymi minigrami, do których może

świata, i uczestnicz w rozgrywce z nawet 10

dołączyć każdy.

osobami jednocześnie.

10. Realms Plus (Sprzedawane osobno)

11. Hostuj własny serwer

12. Dołącz do serwerów wieloosobowych

Uzyskaj dostęp do ponad 50 pakietów w sklepie,

Udostępnij swój świat znajomym i graczom na

hostowanych przez graczy

aby korzystać z nich lokalnie lub na osobistym

całym świecie. Hostuj własny serwer gry

Gry wieloosobowe hostowane na serwerach innych

serwerze Realm. Graj jednocześnie z nawet 10

wieloosobowej. Dołączaj do niestandardowych

graczami, którzy mogą uzyskać dostęp do

serwerów z telefonu komórkowego i komputera.

graczy.

wszystkich materiałów w Twoim świecie — za
darmo!

13. Osiągnięcia/trofea
Ukończ konkretne wyzwania, aby zdobyć
osiągnięcia lub trofea. Dostępne tylko w trybie
Survival.

15. Kontrola rodzicielska w ramach konta Xbox Live

16. Ray tracing

lub Microsoft

Zaawansowane funkcje graficzne, w tym obsługa

Konta Xbox Live i Microsoft oferują odpowiednie do

renderowania fizyki, realistyczne oświetlenie, żywe

wieku sterowanie i ustawienia, które można

kolory, realistyczna woda i nie tylko. Zawartość

dostosować do potrzeb rodziny.

dostępna w Sklepie Minecraft. Wymaga karty
graficznej z obsługą DXR.

MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

14. Tryb wieloosobowy w sieci LAN lub Wi-Fi
Graj ze znajomymi przez LAN lub Wi-Fi.

