
Logitech 
g502 Proteus 
core 
cena: 300 zł

A4 tech 
BLoody termi-
nAtor tL8 
cena: 120 zł

Asus 
gLAdius 
 
cena: 330 zł

genius 
giLA gX 
 
cena: 210 zł

mAd cAtz 
r.A.t. te
 
cena: 300 zł

nAtec 
genesis
gX77 
cena: 130 zł

steeLse-
ries 
rivAL  
cena: 210 zł

cm storm
ALcor
 
cena: 135 zł

PodsumowAnie 
wyników testu

Połączenie z komputerem: 
przewodowe 
zasilanie: usB 
sensor: laserowy, Pixart Pm-
w3366dm  
rozdzielczość optyczna: 200–12 
000 dpi 
Liczba przycisków programowalny-
ch: 11 
Profile gracza: tak 
ragulacja wagi: tak

Połączenie z komputerem: 
przewodowe 
zasilanie: usB 
sensor: laserowy, Avago 9800 
rozdzielczość optyczna: 200–8200 
dpi 
Liczba przycisków programowalny-
ch: 9 
Profile gracza: tak 
regulacja wagi: nie

Połączenie z komputerem: 
przewodowe 
zasilanie: usB 
sensor: laserowy, Avago s3988 
rozdzielczość optyczna: 50–6400 
dpi 
Liczba przycisków programo-
walnych: 8 
Profile gracza: tak 
regulacja wagi: nie

Połączenie z komputerem: 
przewodowe 
zasilanie: usB 
sensor: laserowy, Avago 9800 
rozdzielczość optyczna: 200–8200 
dpi 
Liczba przycisków programowalny-
ch: 12 
Profile gracza: tak 
regulacja wagi: tak

Połączenie z komputerem: 
przewodowe 
zasilanie: usB 
sensor: laserowy, Philips twin-eye 
Laser 
rozdzielczość optyczna: 25–8200 
dpi 
Liczba przycisków programo-
walnych: 7 
Profile gracza: tak 
regulacja wagi: nie

Połączenie z komputerem: 
przewodowe 
zasilanie: usB 
sensor: laserowy, Avago 9500 
rozdzielczość optyczna: 100–5670 
dpi 
Liczba przycisków programo-
walnych: 9 
Profile gracza: tak 
regulacja wagi: nie

Połączenie z komputerem: 
przewodowe 
zasilanie: usB 
sensor: Pixart Pmw3310dh 
rozdzielczość optyczna: 50–6500 
dpi 
Liczba przycisków programowalny-
ch: 6 
Profile gracza: tak 
regulacja wagi: nie

Połączenie z komputerem: 
przewodowe 
zasilanie: usB 
sensor: optyczny, Avago 3090 
rozdzielczość optyczna: 
400–4000 dpi 
Liczba przycisków programo-
walnych: 0 
Profile gracza: nie 
regulacja wagi: nie

Jakie są wyposażenie i możliwości myszy? 60% ma duże możliwości, jest 
bardzo wygodna i bardzo 
dobrze wykonana

5,09 ma duże możliwości, jest 
wygodna  
i bardzo dobrze wykonana

4,69 ma duże możliwości, jest 
wygodna  
i bardzo dobrze wykonana

4,78 ma duże możliwości, jest 
wygodna  
i dobrze wykonana

4,39 ma duże możliwości, jest 
bardzo wygodna i dobrze 
wykonana

4,51 ma duże możliwości, jest 
bardzo wygodna i bardzo 
dobrze wykonana

4,55 ma duże możliwości, jest 
wygodna  
i bardzo dobrze wykonana

4,54 niewielkie możliwości, dość 
wygodna, dobrze 
wykonana

3,74

standard połączenia z komputerem / długość przewodu 3% usB / 2 metry z oplotem 5,06 usB / 1,8 m z oplotem 4,49 usB / dopinany, w zestawie 
2,1 m  
z oplotem pozłacany 
i gumowy 1 m

5,44 usB / 1,85 m z oplotem 
pozłacany

4,63 usB / 1,85 m z oplotem 
pozłacany

4,63 usB / 2,05 m z oplotem 
pozłacany

5,20 usB / 2,05 m gumowy 5,00 usB / 2 m gumowy 
pozłacany

4,86

zmierzona maksymalna częstotliwość komunikacji 
z komputerem  
(liczba ustawień)

5% 1000 hz (4) 4,66 1000 hz (4) 4,66 1930 hz (6) 6,00 1000 hz (3) 4,46 1000 hz / tryb auto – niby 
działa (skaluje gdy sam 
chce)

4,66 974 hz (4) 4,60 1000 hz (4) 4,66 1000 hz (1) 4,06

sposób zasilania 1% złącze usB 5,00 złącze usB 5,00 złącze usB 5,00 złącze usB 5,00 złącze usB / 60 mA 5,00 złącze usB 5,00 złącze usB 5,00 złacze usB 5,00
Liczba fizycznych przycisków / dodatkowe obsługiwane 
funkcje / możliwość 
zmiany przypisanej domyślnie funkcji

7% 11 / g-shift, włączenie i 
wyłączenie podświetlenia, 
predykcji, akceleracji, 
tworzenie makr (zaawanso-
wane), automatyczne 
dostrajanie Lod, tryb 
snajpera / tak

5,19 9 / tworzenie makr, zmiana 
ustawień podświetlania, 
Lod, reakcji na kliknięcie, 
osobne ustawienie czułości 
dla osi x i y, tryb snajpera, 
ustawianie odrzutu broni, 
tryb headshot / tak

4,85 8 / tworzenie makr, ustawia-
nie poziomu akceleracji, 
predykcji, podświetlenia, 
dostrajanie Lod 
automatyczne i ręczne / tak

4,45 12 / tworzenie makr, 
ustawianie Lod, 3 strefy 
podświetlania Led, zmiana 
szybkości przewijania rolki, 
akceleracji, podwójnego 
kliknięcia, czułości, osobne 
ustawianie dpi dla osi x i y, 
tryb snajpera / tak

5,27 9 / tworzenie makr, ustawia-
nie Lod, tłumienia czujnika, 
poboru prądu, osobne 
ustawianie dpi dla osi x i y, 
tryb snajpera / tak

4,71 7 / tworzenie makr, 6 
kolorów podświetlenia w 3 
trybach tyłu myszy, zmiana 
szybkości przewijania rolki, 
akceleracji, podwójnego 
kliknięcia, osobne 
ustawianie dpi dla osi x i y / 
tak

4,23 6 / tworzenie makr, ustawia-
nie akceleracji, predykcji, 
podświetlenia 2 stref myszy 
Led, tworzenie własnego 
logo w druku 3d / tak

4,09 6 / brak software, 
jakiekolwiek zmiany tylko 
przez instalacje różnych 
sterowników / nie

3,29

czułość / układ przycisków 7% bardzo czułe / bardzo 
wygodny

5,20 bardzo czułe / wygodny 5,00 bardzo czułe / bardzo 
wygodny

5,20 czułe / wygodny 4,30 czułe / wygodny 4,50 dość czułe / wygodny 4,00 bardzo czułe / wygodny 5,00 dość czułe / wygodny 4,00

rolka i przewijanie stron www / dodatkowy przycisk 7% wyczuwalna chybotliwość, 
2 tryby: błyskawiczne 
przewijanie, wyczuwalny 
skok / jest funkcja 3 
przycisków: środkowego 
i dwóch bocznych

5,00 pokryta gumą z plastikowy-
mi krawędziami, bardzo 
cichy skok, dość wyczuwal-
ny / jest

4,20 pokryta gumą, krótki cichy 
skok, rolka przestawia się 
na boki pod wpływem 
nacisku / jest

4,60 pokryta gumą z plasti-
kowym środkiem, cichy 
skok, słabo wyczuwalny / 
jest

3,90 pokryta gumą, bardzo cichy 
skok, prawie niewyczuwal-
ny / jest

4,20 pokryta gumą z plastikowy-
mi krawędziami, słyszalny 
wyczuwalny skok, luźno 
osadzona / jest

4,10 pokryta gumą, krótki cichy 
skok, rolka przestawia się 
na boki pod wpływem 
nacisku / jest

4,40 pokryta gumą z plastikowy-
mi krawędziami, bardzo 
cichy skok, do przodu słabo 
wyczuwalny, wstecz bardzo 
słabo wyczuwalny / jest

3,80

wygoda obsługi myszy / możliwość obsługi przez osoby 
leworęczne

16% bardzo dobra / nie 5,15 dobra / nie 4,40 dobra / nie 4,00 dobra / nie 4,20 bardzo dobra / nie 4,70 bardzo dobra / nie 5,00 dobra / nie 4,05 dostateczna / nie 3,30

Jakość wykonania / test odporności na upadek 14% bardzo dobra / zaliczony 5,14 bardzo dobra / zaliczony 5,07 bardzo dobra / zaliczony 5,14 dobra / zaliczony 4,36 dobra / zaliczony 4,25 bardzo dobra / zaliczony 4,50 bardzo dobra / zaliczony 5,00 dobra / zaliczony 3,86
Jak mysz sprawdza się podczas grania? 40% Bardzo dobrze, ma wysoką 

rozdzielczość i regulację 
wagi

5,28 Bardzo dobrze, ma wysoką 
rozdzielczość i wzorowe 
ślizgi

5,16 Bardzo dobrze, ma 
przyzwoitą rozdzielczość i 
bardzo dobre ślizgi

4,63 Bardzo dobrze, ma wysoką 
rozdzielczość i regulację 
wagi

5,26 Bardzo dobrze, ma wysoką 
rozdzielczość i bardzo 
dobre ślizgi

5,08 Bardzo dobrze, choć 
wykazuje lekką interpolację 
i jitter powyżej 5000 dpi

4,66 Bardzo dobrze, ma 
przyzwoitą rozdzielczość z 
dużą regulacją

4,59 dość dobrze, zmiana 
rozdzielczości jest dość 
utrudniona

3,77

zmierzona rozdzielczość sprzętowa  / możliwość zmiany 
czułości (zakres) / inkrementacja

8% 12 000 dpi / 200–12 000 
dpi,  
5 stopni / 50 dpi

5,47 8250 dpi / 100–8250 dpi,  
5 stopni / 100 dpi

5,28 6459 dpi / 51–6459 dpi,  
2 stopnie / 50 dpi

4,89 8220 dpi / 200–8220 dpi,  
6 stopni / 200 dpi

5,01 8110 dpi / 25–8110 dpi,  
4 stopnie / 25 dpi

5,43 5120 dpi / 94–5120 dpi,  
4 stopnie / 100 dpi

4,79 6515 dpi / 50–6515 dpi,  
2 stopnie / 50 dpi do 5000 
dpi, powyżej – 100 dpi

4,83 4020 dpi / 400–4020 dpi,  
4 stopnie / zmiany 
zdefiniowane na stałe 
w sterowniku

3,48

Akceleracja wsteczna / interpolacja / predykcja / jitter 8% brak / brak / wzorowo / 
wzorowo

6,00 brak / brak / wzorowo / 
wzorowo

6,00 brak / brak / wzorowo / 
wzorowo

6,00 brak / brak / wzorowo / 
wzorowo

6,00 brak / brak / wzorowo / 
wzorowo

6,00 brak / lekka powyżej 5000 
dpi / wzorowo / lekki 
powyżej 5000 dpi

5,20 brak / do 5000 dpi brak / 
wzorowo / do 5000 dpi 
wzorowo

5,00 brak / brak / wzorowo /  
przy 4000 dpi zauważalny

5,00

siła, którą trzeba przyłożyć, by poruszyć myszą (współczynnik 
tarcia)

8% mała (0,15) 4,62 bardzo mała (0,11) 5,61 dość mała (0,17) 4,18 mała (0,14) 4,95 mała (0,14) 4,90 mała (0,16) 4,51 mała (0,15) 4,79 dość mała (0,17) 4,23

możliwość zapisywania profili ustawień / liczba profili, które 
można zapisać

4% jest / 3 w pamięci myszy, na 
Pc brak ograniczeń

5,10 jest / 3 w pamięci myszy 4,50 jest / 1 w pamięci myszy, na 
Pc brak ograniczeń

4,80 jest / 6 w pamięci myszy 4,70 jest / 3 w pamięci myszy, na 
Pc brak ograniczeń

5,10 jest / 5 w pamięci myszy 4,60 jest / 1 w pamięci myszy, na 
Pc brak ograniczeń, 
możliwość synchronizacji 
z chmurą

5,30 brak 1,00

regulacja wagi myszy / zakres (waga bez kabla) 4% jest / 6 obciążników po 3,6 g 
(121 g)

5,50 brak / brak (95 g) 3,00 brak / brak (116 g) 3,00 tak / 6 ciężarków po 4,5 g 
(130 g)

6,00 brak / brak (86 g) 3,00 brak / brak (129 g) 3,00 brak / brak (102 g) 3,00 brak / brak (86 g) 3,00

Jakość ślizgów (praca na powierzchniach: szklanej / 
drewnianej / lakierowanej białej / błyszczącej kamiennej / 
plastikowej)

8% bardzo dobra (nie / tak / tak 
/ tak / tak)

5,00 bardzo dobra (nie / tak / tak 
/ tak / tak)

5,17 bardzo dobra (nie / tak / nie 
/ tak / tak)

4,17 bardzo dobra (nie / tak / tak 
/ tak / tak)

5,00 bardzo dobra (nie / tak / tak 
/ tak / tak)

5,00 bardzo dobra (nie / tak / tak 
/ tak / tak)

5,00 bardzo dobra (nie / tak / nie 
/ tak / tak)

4,17 bardzo dobra (nie / tak / nie 
/ tak / tak)

4,17

Punkty dodatnie i ujemne wymienialne switche +0,10

            JAkość bardzo dobra 5,17 bardzo dobra 4,88 bardzo dobra 4,82 bardzo dobra 4,74 bardzo dobra 4,74 bardzo dobra 4,59 bardzo dobra 4,56 dobra 3,75
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