
FIFA 12 PES 2012
PRODUCENT
Wersja waga

ELECTRONIC ARTS 
PC ocena

KONAMI
PC ocena

SATYSFAKCJA Z GRANIA 70%    4,41    4,27
INSTALACJA / CZAS ŁADOWANIA 5%    4,00       4,00
OPCJE / KONFIGURACJA 16%    5,00    5,50
JĘZYK 4%    6,00    2,00
POMOC 5%    5,70    5,80

OCENA POŚREDNIA 100% 5,27 5,08
Punkty dodatnie i ujemne konieczność rejestracji w internecie  -0,10 brak polskiej ligi -0,10

Jakość bardzo dobra  5,17 bardzo dobra 4,98
Ocena zakupu

Cena dystrybutora 129 złotych 139,90 złotego

Najniższa cena znaleziona przez redakcję 109 złotych (www.gram.pl) 99 złotych (www.ultima.pl)

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI TESTU
SATYSFAKCJA Z GRANIA 70% dobra  4,41 dobra  4,27
Samouczek 10% dokładne szkolenie pozwala nauczyć się nowego 

sterowania grą
5,00 dobry trening, zawiera wiele ciekawych wyzwań 

i porad
5,25

Gra dla jednego gracza 12,50% 5,61 5,35

Grywalność w trybie multiplayer 4% grafika bardzo wiernie oddaje postaci, stadiony  
i każdy inny element

5,75 bardzo przekonujący; zarówno stadiony, jak i reakcje 
kibiców oraz atmosfera porywają

5,50

Długość rozgrywki 3,50% grę łatwo opanować, ale dojście do wysokiego 
poziomu może zająć długie miesiące; zabawa na rok

5,40 jest się czego uczyć, są setki opcji i możliwości 
zmian; zabawa na długie miesiące

5,40

Różnorodność rozgrywki 2% 30 lig narodowych i 500 oficjalnie licencjonowanych 
drużyn sprawia, że gra się nie może znudzić

5,50 Liga Mistrzów, Liga Europy, Copa de Libertadores, 
cztery ligi narodowe, kilka trybów (gracz, trener, 
właściciel klubu); jest dobrze

4,75

Inteligencja zawodników 3% kontrolowani przez komputer gracze zazwyczaj 
zachowują się na boisku sensownie

5,75 gracze sterowani przez komputer oraz bramkarze 
zachowują się inteligentnie; prawie jak żywi piłkarze

5,75

Gra dla wielu graczy 12,50% 5,66 5,56

Klimat, realizm, czy rozrywka wciąga 4% gra z ludźmi to czysta adrenalina, prawie jak  
na prawdziwym stadionie

5,75 nie ma większych emocji niż gra przeciwko żywemu 
graczowi

5,75

Długość rozgrywki 3,50% interesujące tryby sieciowej gry zapewniają zabawę 5,87 tysiące graczy, wiele trybów = zabawa na długo 5,50

Różnorodność rozgrywki 2% olbrzymi wybór drużyn i trybów gry sprawiają, że na 
długo zapomnimy o nudzie

5,75 sama nauka trików i opanowanie trybów gry 
oznaczają, że nie będziemy się nudzić

5,00

Inteligencja zawodników 3% można stworzyć unikalną drużynę lub dowolnie 
modyfikować istniejące, dzięki temu mecze mogą 
wyglądać zupełnie nieprzewidywalnie

5,25 natrafimy na bardzo różnych graczy, zarówno pod 
względem umiejętności, jak i podejścia do gry. PES 
2012 umożliwia dowolną konfigurację drużyny

5,75

Grafika 14% 5,38 5,13

Postaci / otoczenie 7% bardzo realistyczne postaci i stadiony 5,50 dość przekonujące modele graczy i stadionów 5,25

Animacja 7% świetna animacja 5,25 realistyczne i płynne ruchy graczy 5,00

Dźwięk 9% 4,75 4,25

Muzyka 3% ścieżka dźwiękowa z 30 utworami 5,75 zróżnicowana ścieżka dźwiękowa 5,50

Dźwięki / efekty 3% udało się idealnie oddać atmosferę stadionu 5,50 słyszymy realistyczne odgłosy gry i zaśpiewy kibiców 5,25

Komentarz 3% komentatorzy czasami plotą od rzeczy, ale po polsku 3,00 komentarz po angielsku, czasami na temat 2,00

Teksty (jakość, czytelność) 2% wszystkie menu i napisy czytelne 5,50 menu i teksty czytelne, ale po angielsku 4,50

Sterowanie 10% precyzyjne i rozbudowane, polecany gamepad 5,50 precyzyjne i rozbudowane, polecany gamepad 5,50

INSTALACJA / CZAS ŁADOWANIA 5 % bez problemów / średnie czasy ładowania  4,00 bez problemów / średnie czasy ładowania  4,00
OPCJE / KONFIGURACJA 16% bardzo dobra  5,00 doskonała  5,50
Kontrola muzyki / dźwięków 2% jest / jest 6,00 jest / jest 6,00

Tryb dźwięku 2% dookólny 6,00 dookólny 6,00

Układ klawiszy 4% można zmieniać dowolnie 6,00 można zmieniać dowolnie 6,00

Trudność gry 4% trzy poziomy trudności 4,00 pięć poziomów trudności 6,00

Zapis stanu gry 4% wystarczająco często 4,00 wystarczająco często 4,00

JĘZYK 4% interfejs / komentarz: polski / polski 6,00 interfejs / komentarz: angielski / angielski 2,00
POMOC 5% doskonała  5,70 doskonała  5,80
Pomoc techniczna na telefon 2% jest, po polsku: 22 3970840 6,00 jest, po polsku: 22 8852676 6,00

Pomoc w internecie 2% jest, po polsku: pomoc_techniczna@ea.com 6,00 jest, po polsku: gry.pomoc@galapagos.com.pl 6,00

TABELA TESTOWA

Są także wersje na:  PS3   X360   Wii   3DS   PSP   PS2 

TEST: FIFA 12 VS PES 2012
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