
The Sims 4 to gra przede wszystkim o silnych osobowościach oraz 
niepowtarzalności każdego Sima. Dochowując wierności esencji The Sims, jaką 
jest tworzenie i kontrolowanie symulowanych ludzi, The Sims 4 zapewni Ci silniejszy 
związek ze Twoimi Simami niż kiedykolwiek wcześniej. Kim są i jak się zachowują, 
wpływa na sposób, w jaki prowadzisz grę oraz odmienia życie Twoich Simów. Są to 
Simowie obdarzeni większą ekspresją i przepełnieni emocjami, ucieleśniają cechy 
i aspiracje, jakie zostały im przez Ciebie dane. Każdy Sim jest wyjątkowy i życie 
każdego z nich będzie prowadziło do powstania bogatszych, głębszych oraz bardziej 
znaczących historii.

W The Sims 4 nie chodzi tylko o to, JAK wyglądają Twoi Simowie. Chodzi o to, KIM są 
w głębi duszy. To liczy się naprawdę. I wszystko to jest w Twoich rękach.

Zwiedzając nowe otoczenia, napotkasz nowych miejscowych Simów i zobaczysz 
całkowicie nowe interakcje między nimi, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć, jakie 
możliwości zapewnia gra. Twoje decyzje mają istotne konsekwencje, które mogą 
okazać się urocze, zabawne albo wręcz szalone. 

I wreszcie, będziesz mieć możliwość publikowania swoich fantastycznych dzieł 
wykonanych w The Sims 4, od Simów o niesamowitych osobowościach, przez 
wspaniałe osiągnięcia architektury, aż po przytulne mieszkania. Całkowicie nową, 
zintegrowaną Galerię w The Sims 4 można otworzyć jednym kliknięciem i dodawać 
niezliczone efekty modyfikacji świata, który tworzysz dla swoich Simów.

WSTĘP
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PODRĘCZNIK GRACZA
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SPRyTNIejSI SIMOWIe:

1. Dzięki całkiem nowym emocjom i cechom osobowości Simowie są bardziej 
ekspresyjni, co wywiera znaczący wpływ zarówno na ich zachowanie 
automatyczne, jak i wybory dokonywane przez gracza.

2. Wyższa inteligencja umożliwia sprawniejsze wytyczanie tras i łatwiejsze 
poruszanie się Simów, wielozadaniowość oraz automatyczne tworzenie się grup 
w towarzystwie.

STWóRZ SIMA:

3. Całkowicie nowe podejście z wykorzystaniem bezpośredniej manipulacji 
zapewnia łatwą, pełną kontrolę nad tworzonym Simem. Możesz stworzyć, 
kogokolwiek chcesz.

4. Gotowe style umożliwią Ci łatwe przymierzanie ubrań na Simach. Dotyczy to 
strojów, dodatków i makijażu. Wystarczy jedno kliknięcie.

TRyb buDOWANIA:

5. Budowanie za pomocą przeciągania i upuszczania pokojów, zarówno z 
wyposażeniem jak i bez niego, pozwala na szybkie tworzenie wspaniale 
wyglądających domów.

6. Całkowicie nowy interfejs oparty na naciskaniu i wyciąganiu umożliwia łatwe 
dopracowywanie domów, dzięki czemu możesz uzyskać dokładnie takie 
rozmiary, kształty i style architektoniczne, jakich oczekujesz.

7. Dzięki nowej funkcji wyszukiwania tekstu możesz szybko znaleźć cokolwiek w 
swoim katalogu.

GAleRIA:

8. Całkowicie nowa, zintegrowana z grą Galeria zachęca do publikowania i 
pobierania zawartości, by dzielić się nią z innymi graczami z całego świata.

9. Możesz błyskawicznie dodawać Simów, całe domy, a nawet poszczególne 
pokoje, wprowadzając je bezpośrednio do gry, bez konieczności jej przerywania.

10. Galeria obsługuje także zawartość zmodyfikowaną i tworzoną przez 
użytkowników.

WSKOCZ W The SIMS 4 STRONA 3
 Przygotowane zapisy stanu gry pozwolą Ci szybciej zapoznać się z treścią gry.

TWORZeNIe SIMóW STRONA 4
 Co nowego, co się zmieniło.

buDOWA śWIeTNeGO DOMu  STRONA 4
 W zaledwie kilku prostych krokach.

ŻyCIe W TWOICh DłONIACh STRONA 5
 Życie wypełniają wybory emocjonalne. Co zdecydujesz się zrobić? 

SPRyTNIejSI SIMOWIe  STRONA 5
 Simowie są znacznie sprytniejsi – przekonaj się, dlaczego to ma znaczenie.

GAleRIA STRONA 6
 Dzielenie się ze światem swoimi pracami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

TĘTNIąCe ŻyCIeM śWIATy STRONA 6
 Podróżuj między światami, spotykaj interesujących Simów i zbieraj fascynujące obiekty.

SPOSOby GRANIA STRONA 7
 Gawędziarze, odkrywcy, eksperymentatorzy, twórcy – podpowiedzi i wskazówki, jak  

 wydobyć więcej z The Sims 4

ZAłąCZNIKI STRONA 9
TS4 w liczbach

 Chcesz się dowiedzieć, ile jest zawodów lub umiejętności w grze? To rozdział dla Ciebie.

Sterowanie grą

 Skróty klawiszowe, sterowanie kamerą oraz tryby gry.

Wymagania systemowe

 Minimalne i zalecane wymagania systemowe

Kody

 Gra The Sims nie może się bez nich obejść!

Ten Podręcznik ma budowę modułową. używaj odnośników na stronie spisu 
streści, aby przeskakiwać do informacji, które interesują Cię najbardziej.

TOP 10 The SIMS 4 SPIS TReśCI
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SySTeMy OPeRACyjNe: PC

WyDAWCA: electronic Arts 
209 Redwood Shores Parkway 
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eNTWICKleR: The Sims Studio, Maxis

STRONy INTeRNeTOWe: Materiały: http://info.ea.com 
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Dla Twojej wygody przygotowaliśmy 3 unikalne zapisy stanu gry. Każdy zapewnia inne 
spojrzenie na kilka z możliwości, jakie oferuje gra i pozwoli Ci przyjrzeć się rozgrywce 
na bardziej zaawansowanym etapie, co może być nieosiągalne w krótszej sesji gry.

WSKOCZ DO The SIMS 4The SIMS 4 jeDNyM RZuTeM OKA

KAWAleR: Pogrywaj życiem 
bogatego i wpływowego Rico 
Kawalera, który zna prawie 
wszystkich w mieście. Zaczniesz 
na przyjęciu w barze Sok z 
Grzechotnika, gdzie Rico prowadzi 
sugestywną rozmowę z Katriną 
Kaliente. Wykorzystaj to, że Rico 
jest teraz flirciarski, ma 10 poziom 
charyzmy oraz cechę osobowości 
romantyk, aby pomóc mu wypełnić 
jego aktualną aspirację i zainicjować 
z powodzeniem 10 pocałunków!

SZAlONA NAuKA: Wejdź w świat 
szalonej nauki wraz z braćmi Malakai. 
Ci dwaj specjaliści nauk kosmicznych 
to bliźniacy. Fizycznie są identyczni 
– ale pod względem osobowości nie 
mogliby różnić się bardziej. Jeden 
chce zostać przyjacielem świata, a 
drugi wrogiem publicznym. Przekonaj 
się, jak różne mogą być historie 
życia Simów o bardzo odmiennych 
cechach osobowości i różnych celach 
dalekosiężnych.

POTĘŻNA PARA: Chcesz się 
przekonać, jak to jest, gdy ma się 
wszystko? Wskocz w życie bogatych 
oraz wpływowych Ethana i Allyson 
Poole’ów. Oboje są u szczytu swoich 
karier zawodowych, maksymalnie 
rozwinęli większość swoich 
umiejętności, zdobyli cenne nagrody, 
a nawet pracują nad swoją następną 
aspiracją. Przekonaj się, jak to jest 
mieć wszystko i osiągać sukcesy we 
wszystkim.

WCZyTAj ZAPISANą GRĘ
Klikając przycisk płyty widoczny na górze menu głównego, możesz szybko przeskoczyć do jednego z poniższych, 

zabawnych scenariuszy.
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Za każdym razem, gdy chcesz poznać jakąś funkcję, przejdź do menu opcji i wybierz 
„lekcje”. Możesz także zresetować samouczek w zakładce Rozgrywka w opcjach gry.

http://info.ea.com
http://www.thesims.com


Narzędzie Stwórz Sima zostało całkowicie przebudowane, aby zapewnić Ci silniejszą 
więź ze swoimi Simami. Modeluj ich ręcznie i kształtuj ich osobowość, przyznając im 
wyraziste cechy oraz aspiracje, które teraz dramatycznie wpływają na zachowanie 
Simów. Decydują nie tylko o tym, jak Simowie dokonują interakcji między sobą, ale 
także z resztą świata. 

buDOWA śWIeTNeGO DOMuTWORZeNIe SIMóW

beZPOśReDNIA MANIPulACjA – Nowe, precyzyjne modelowanie przez naciskanie i wyciąganie pozwala 

tworzyć Simów zgodnych z Twoimi wyobrażeniami. 

•	Obracając swojego Sima, odkryjesz więcej obszarów, którymi można manipulować.

•	Przybliżanie widoku i kliknięcie twarzy Sima pozwala wejść w tryb edycji detali. 

OSObOWOść – W The Sims 4 osobowość Twojego Sima jest równie ważna, jak jego wygląd.

•	Określ aspiracje i cechy osobowości, by stworzyć unikalną tożsamość swojego Sima.

•	Klikając Plumboba w lewym górnym rogu ekranu, możesz wstępnie wybrać styl chodu swojego Sima, a także inne 

jego atrybuty.

GeNeTyKA – Nowych Simów możesz tworzyć, manipulując genami pary 

różnych Simów.

•	Geny dowolnej pary odpowiadających sobie wiekiem Simów można połączyć, 

niezależnie od płci tych osób.

•	Stwórz bliźniaka albo dziecko na podstawie genów wybranego przez siebie Sima. 

Po raz pierwszy w serii The Sims możesz wykorzystać genetykę także do tworzenia 

rodziców.
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buDOWANIe CAłyCh POMIeSZCZeń – Po raz 

pierwszy możesz podnieść, przenieść lub obracać 

pojedynczy pokój i ustawić go na swojej parceli, 

gdziekolwiek zechcesz.

•	Całe wyposażenie i dekoracje natychmiast przeniosą  

się razem z pokojem.

•	Ściany i dachy możesz przesuwać za pomocą  

widocznych na ekranie uchwytów, aby uzyskać 

dokładnie takie rozmiary, kształty i style 

architektoniczne, jakich sobie życzysz.

GOTOWe POKOje – umieszczanie na parceli 

gotowych pokojów z dobranym wyposażeniem jest 

bardzo łatwe.

•	Jeśli nie chcesz umieścić całego pokoju, możesz  

wybrać i kupić jego poszczególne elementy.

NOWA ZAWARTOść I SPOSOby buDOWANIA

•	Za pomocą całkiem nowej funkcji szukania tekstu 

możesz szybko i łatwo przeszukiwać zawartość.

•	Po raz pierwszy możesz wybierać spośród 3 różnych 

wysokości ścian.

•	W dowolnym miejscu trybu budowania możesz 

dynamicznie modyfikować wysokość fundamentów, bez konieczności zaczynania budowy od zera.

•	Używaj funkcji przesuwania całego domu, aby zmienić jego położenie na parceli. Nie musisz przemieszczać 

poszczególnych pokojów.

Istnieje całkiem nowy sposób budowania domów – pokój po pokoju. Przeciągaj i 
upuszczaj poszczególne pokoje (z wyposażeniem lub bez), a następnie przesuwaj 
ściany zgodnie z własnym życzeniem. Wykonaliśmy kilka znacznych kroków, aby 
budowanie domów w The Sims 4 było łatwiejsze niż kiedykolwiek, jednocześnie 
zachowując wydajność, głębię i elastyczność, z której znany jest tryb budowania. 

Nowy, poręczny pasek wyszukiwania pozwoli Ci z łatwością znajdować wszystkie obiekty w 
naszym katalogu gry. Koniec z zastanawianiem się, gdzie są sztalugi i łuki weselne.

Twoi Simowie będą się rozwijali z upływem czasu, zupełnie jak prawdziwi ludzie. Dzieci, 
dorastając, zdobywają kolejne cechy, a punkty satysfakcji gromadzone przez dorosłych 

Simów umożliwią Ci odblokowanie dodatkowych cech, dzięki którym stworzysz dynamiczne, 
interesujące postacie. 
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ŻyCIe W TWOICh DłONIACh SPRyTNIejSI SIMOWIe
Tryb życia w The Sims 4 to najdynamiczniejsza, najbogatsza i najkreatywniejsza kanwa, 
na której kiedykolwiek tworzyliśmy, a jej najważniejszymi elementami są nasi całkiem 
nowi Simowie. To, kim są Twoi Simowie i jak czują się w danej chwili, ma istotny wpływ 
na przebieg rozgrywki oraz dostępne dla Ciebie możliwości snucia historii.

Supermocą w Maxis jest symulacja i teraz stworzyliśmy najlepszą w naszej dotychczasowej 
historii symulację życia. „Pod pokładem” działa mnóstwo nowych technologii, które 
sprawiają, że nasi Simowie są bardziej realistyczni niż kiedykolwiek wcześniej. 

eMOCje 
Teraz możesz bezpośrednio kontrolować emocje swoich Simów. O tym, 

w jakim stanie emocjonalnym znajduje się aktualnie Twój Sim, możesz się 

przekonać, obserwując jego wyraz twarzy, sposób chodzenia, ale przede 

wszystkim spoglądając w lewy dolny róg interfejsu użytkownika. Znajdziesz 

tam informacje o nastrójnikach, które wpływają na bieżącą emocję Twojego 

Sima. Interakcje z innymi Simami oraz otoczeniem będą zmieniały nastrójniki 

Twojego Sima, wywierając wpływ na jego emocje.

INTeRAKCje  
Można odblokować wielką rozmaitość unikalnych interakcji, opartych na 

emocjach, cechach i umiejętnościach Twojego Sima. Kliknij innego Sima 

w otoczeniu, aby przekonać się, jak osobowość Twojego Sima decyduje o 

unikalnych wariantach zachowania. 

Cele 
Kaprysy i aspiracje reprezentują krótko - i długoterminowe cele Twoich 

Simów. Pokazane powyżej portretu Twojego Sima kaprysy zależą od tego, jak 

czuje się Twój Sim – zupełnie tak samo jest w przypadku interakcji. Spełnianie 

kaprysów i aspiracji pozwoli Ci wybierać wspaniałe nagrody dla Twoich 

Simów, które poszerzą dostępne im możliwości i okazje.

INfORMACje O SIMIe 
Prawy dolny róg interfejsu zawiera wszystkie kluczowe informacje o tym, kim 

jest Twój Sim. Tutaj możesz z łatwością obejrzeć cechy, umiejętności, związki, 

motywacje, informacje o karierze i postępy w aspiracjach swoich Simów. Na 

tym panelu możesz także zmienić aspirację swojego Sima w dowolnej chwili 

podczas gry.

STeROWANIe GRą 
Przyciski w prawym górnym rogu interfejsu umożliwiają Ci, między innymi, przejście w tryb budowania, łączenie Simów 

z aktualną rodziną z Galerii albo wybranie ustawień w opcjach gry.

WIelOZADANIOWOść 
Wielozadaniowość to całkiem nowa funkcja dodatkowa, która pomaga zarówno twórcom historii, jak i 

zaawansowanym graczom. Chcesz podnieść poziom umiejętności? Teraz nie ma przeszkód, aby kazać swojemu 

Simowi biegać na bieżni, rozmawiać z innym Simem i oglądać program kulinarny w tym samym czasie. Pozwoli 

Ci to rozwinąć sprawność fizyczną i umiejętność gotowania, jednocześnie wywierając wpływ na związek między 

Simami. 

DyNAMICZNe KONWeRSACje 
Spróbuj rozpocząć rozmowę z 8 Simami i przekonaj się, jak dynamicznie reagują na siebie nawzajem. Obserwuj, jak 

w naturalny sposób tworzą grupki rozmówców, zagadują do siebie oraz zmieniają położenie podczas konwersacji. 

Co najlepsze, rozwijasz swoje związki towarzyskie z każdym z tych Simów, zupełnie jak w prawdziwym życiu.

NATuRAlNe PORuSZANIe SIĘ 
Życie w The Sims 4 sprawia bardziej naturalne wrażenie. Na przykład, jest 75 nowych animacji chodzenia. 

Ulepszone  wynajdywanie ścieżek oznacza, że Simowie nie będą już mieli problemów z przechodzeniem przez 

drzwi lub poruszaniem się po klatkach schodowych. Wypróbuj nową interakcję „Podejdź tutaj razem”, dzięki której 

utrzymasz spójność grupy i nie rozbijesz imprezy.

Wszystkie nowe technologie, takie jak wielozadaniowość, obracanie głowami, grupy społeczne, 
emocjonalny chód i animacje bezczynności oraz ulepszone  wynajdywanie ścieżek powodują, że 

Simowie sprawiają wrażenie bardziej ludzkich i przekonujących niż kiedykolwiek wcześniej. 

W zasadzie The Sims to gra typu sandbox – w The Sims 4 zaprojektowaliśmy rozgrywkę w 
formie aspiracji i kaprysów, mogących stanowić wskazówkę dla graczy, którzy oczekują 

bardziej zorganizowanego stylu gry. 
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GAleRIA TĘTNIąCe ŻyCIeM śWIATy

Nasi gracze uwielbiają dzielić się swoimi historiami, a teraz można to robić jeszcze 
łatwiej. Znajdź ikonę Galerii na górze ekranu w dowolnym trybie gry i połącz się ze 
światem graczy The Sims 4. Wprowadzaj nowych współlokatorów, pobierz całkiem 
nowy dom lub dodaj pokój do swojego domu. Możesz to zrobić niemal natychmiast, 
za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Światy The Sims 4 są gęściej, niż kiedykolwiek wcześniej, zapełnione interesującymi 
Simami, intrygującymi lokalami oraz cennymi okazami kolekcjonerskimi. Historie 
rozwijają się wszędzie wokół Ciebie – pozwól swoim Simom wskoczyć do nich i 
rozpocząć nowy rozdział.

PODRóŻOWANIe MIĘDZy śWIATAMI 
Po raz pierwszy w historii Twoi Simowie mogą swobodnie podróżować 

i przemieszczać się między światami, bez konieczności rozpoczynania 

nowej gry. Użyj telefonu komórkowego swojego Sima, aby opuścić dom 

w Wierzbowej Zatoczce i poznać nowych Simów w swoich ulubionych 

lokalach w Oazie Zdrój albo spędzić trochę czasu, korzystając z 

zabawnych obiektów w tych miejscach. 

KOleKCje 
Każde otoczenie w świecie ma własne, unikalne okazy kolekcjonerskie. 

Poszczególne łowiska zapewniają różne zdobycze, więc postaraj się 

wypróbować je wszystkie. A jeśli brakuje Ci pieniędzy, spróbuj szukać 

cennych kryształów i metali w różnych otoczeniach, aby zarobić ekstra 

simoleony.

ZDObyWAj PRZyjACIół 
Ponieważ Simowie fizycznie okazują swoje emocje, ich obserwacja 

nabiera w The Sims 4 całkiem nowego wymiaru. Przywitaj się z tą 

rozgniewaną panną młodą, która wściekle kroczy przez park lub 

dowiedz się, czemu ten chuderlawy dzieciak tak bardzo ekscytuje się 

robieniem pompek na chodniku.  Każdy Sim skrywa ciekawą historię. 

TAjeMNe OTOCZeNIA 
Przejścia do tajemnych otoczeń można znaleźć zarówno w Wierzbowej 

Zatoczce, jak i w Oazie Zdrój. W Wierzbowej Zatoczce wybierz się na 

parcelę „Ciepła Chatka” i obejrzyj wyjątkowe drzewo rosnące na placu 

publicznym w pobliżu parceli. Simowie, którzy będą odpowiednio 

długo je oglądali, zyskają możliwość przejścia przez drzewo do ukrytego 

otoczenia. W Oazie Zdrój Simowie z 10 poziomem majsterkowania 

mogą otworzyć szyb kopalni w Parku Pustynnego Kwiatu – odkrywając 

sekretną sieć podziemnych jaskiń. 

STWóRZ SIMA I TRyb 
ŻyCIA 
Chcesz dodać nowych współlokatorów? 

Możesz pobrać z Galerii Simów 

stworzonych przez innego gracza i 

wprowadzić ich natychmiast do swojej 

gry, zarówno w narzędziu Stwórz Sima, 

jak i trybie życia. Najlepsze jest to, że 

ci Simowie przybędą, zachowując 

nienaruszoną indywidualność, więc 

ich osobowości mogą wnieść nowe 

zaskakujące zdarzenia do Twoich historii.

TRyb buDOWANIA
 W trybie budowania (klawisz f2) przejdź do Galerii i znajdź dom, który chcesz pobrać. W kilka chwil możesz 

wymienić swój dom i sprawić, by dzieło kogoś innego stało się częścią Twojej historii.

ZAbAWA Z fIlTRAMI 
Korzystaj z naszych filtrów, które pomogą Ci znaleźć 

dokładnie to, czego szukasz. Możesz także wyszukiwać za 

pomocą etykiet. Szukaj pod #Celebrity, by przekonać się, co 

tworzą nasi fani.

PublIKuj SWOje DZIełA
Doświadczeni budowniczy The Sims, początkujący architekci oraz projektanci wystroju wnętrz mogą w 

Galerii stać się jednymi z najsławniejszych twórców na świecie. Wysyłaj swoich Simów z narzędzia Stwórz 

Sima albo publikuj kompletne domy i gotowe pokoje z trybu budowania.

The Sims 3 miało podobną funkcję w postaci zewnętrznej strony internetowej o nazwie Giełda 
Wymiany The Sims 3, z której pobrano obiekty ponad 500 milionów razy. Teraz ta funkcja po 

raz pierwszy jest bezpośrednio zintegrowana z The Sims 4.

W The Sims 4 Twoi Simowie mogą mieszkać w jednym świecie, bawić się w innym i 
nawiązywać związki w obu.



eKSPeRyMeNTATORZy
Potężne cechy osobowości, bogate emocje i szalona, nowa zawartość zapewniają graczom całkowicie nowe 

sposoby przesuwania granic gry.

•	Twórz w narzędziu Stwórz Sima pary Simów o 

sprzecznych cechach i wprowadzaj ich do swojej 

rodziny. Zbuduj dom, w którym dobrzy Simowie 

ścierają się ze złymi albo osoby, które nie cierpią dzieci, 

mieszkają razem z tymi, które chcą mieć dużą rodzinę. 

•	Podejmij wyzwanie i spróbuj żyć całkowicie poza 

swoją parcelą domową. Zdobywaj przyjaciół i żyj na 

ich koszt. Czy możesz spać na ich kanapie? Wyjadać 

ich jedzenie? Jeśli to ma się udać, musisz mieć naprawdę dobrych przyjaciół.

•	Zbieraj obiekty emanujące aurą emocjonalną, by 

tworzyć pokoje, które wpływają na emocje Simów. 

Pokój gniewu? Jaskinia smutku? Takie obiekty możesz 

zdobywać, awansując w karierach lub tworzyć je na 

sztaludze albo stole stolarskim.

•	Szukaj alternatywnych sposobów zarabiania 

simoleonów, takich jak programowanie (komputer), 

pisanie (komputer), tworzenie sztuki (sztaluga), 

kolekcjonowanie (eksploruj lokale) lub wędkowanie 

(eksploruj lokale i otoczenia).

•	Przekonaj się, jak wiele osób zdołasz w sobie rozkochać albo ilu zdobędziesz wrogów. Czy potrafisz sprawić, 

aby kochało Cię lub nienawidziło całe miasto?

SPOSOby GRANIA

Ludzie grają w The Sims na wiele różnych sposobów. Te podpowiedzi pomogą różnym 
typom graczy możliwie jak najlepiej poznawać nową, bogatą zawartość The Sims 4.

GAWĘDZIARZe
Lubisz opowiadać wspaniałe historie? Dzięki całkiem nowym emocjom możesz opowiadać historie bogatsze i 

ciekawsze niż kiedykolwiek wcześniej.

•	Kontakty towarzyskie to jedna z najlepszych, nowych 

funkcji związanych ze snuciem opowieści. Simowie 

mogą rozmawiać o tym, co ich interesuje, włącznie z 

cechami, karierami zawodowymi, umiejętnościami i 

emocjami.

•	Cechy wybrane w narzędziu Stwórz Sima dobitnie 

określają sposób działania Twoich Simów. Używaj ich 

w charakterze otwierających akapitów dowolnego 

rozdziału Twojej historii. Robert jest zły i dlatego...

•	Możesz opowiadać więcej historii niż kiedykolwiek wcześniej. Na przykład, wypróbuj złego, 

skoncentrowanego na karierze głupka, który rozdepcze  wszystko na swojej drodze, byle tylko iść naprzód. 

Albo uroczą, swobodną artystkę, która pracuje, chcąc sprawić, by świat wokół stał się lepszym miejscem.
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ODKRyWCy
Łącz kilka aspiracji, spełniaj kaprysy i skup się na rozwoju kariery 

zawodowej, aby zdobywać punkty satysfakcji, które odblokowują 

nagrody.

•	Używaj kaprysów, aspiracji i karier, aby stale realizować cele, 

które nagradzają Cię satysfakcją i obiektami.

•	Eksperymentuj z właściwymi proporcjami nagród satysfakcji 

(cechy, eliksiry), aby rozwijać możliwości swoich Simów.

•	Artysta rozrywkowy i programista to trudne zawody, w 

których do uzyskania awansu niezbędny jest wysiłek po 

godzinach pracy.

•	Spróbuj wypełnić 2 lub 3 aspiracje podczas normalnego 

czasu życia jednego Sima. Sim renesansu lub popularność to 

aspiracje, które stanowią spore wyzwanie!

•	Spróbuj zdobyć największy dom w otoczeniu albo w Galerii, 

nie używając kodów. 

•	Odnajdź sekrety, które ukryliśmy w świecie i zbierz najwięcej 

schowanych okazów kolekcjonerskich. Szukaj w okolicy lokali! 

TWóRCy
buDOWNICZOWIe
Dzięki naszemu całkiem nowemu trybowi budowania teraz 

jest zdecydowanie łatwiej budować piękne domy. Naciskaj, 

wyciągaj, przesuwaj i upuszczaj elementy, by tworzyć domy 

zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

•	Wypróbuj budowanie całymi blokami. Używaj gotowych 

pokojów, aby coś umieścić, poszerzaj ściany, zmieniaj 

wysokość, obracaj pokoje, dodawaj fundamenty i 

przesuwaj wszystko po parceli.

•	Prześledź samouczek, aby znaleźć potężne narzędzia i 

funkcje, które w inny sposób mogłyby zostać pominięte. 

•	Wybierz słynny budynek lub własny dom i spróbuj go 

zbudować. 

•	Wyobraź sobie scenerię swojego ulubionego programu i 

zbuduj ją.

•	Pomyśl o czymś absurdalnym, jak piramida i przekonaj się, czy zdołasz to zbudować (nam się udało). 

•	Zajrzyj do Galerii, by szukać inspiracji wśród społeczności. 

PROjeKTANCI POSTACI
W nowym narzędziu Stwórz Sima możesz bezpośrednio modyfikować swoich Simów w celu tworzenia pięknie 

wyglądających rodzin.

•	Wczuj się w nowe sterowanie, klikając Simów. Wciskaj i rozciągaj części ich ciał i twarzy. Wystarczy tylko 

jedno pociągnięcie, aby stworzyć wielki zadek lub szpiczasty nos.

•	Prześledź samouczek omawiający elementy, które w inny sposób mogłyby zostać pominięte, takie jak 

tatuaże, wybór losowy lub genetyka.

•	Pomyśl o aktorze, polityku lub członku rodziny i używając dostępnych narzędzi, spróbuj odtworzyć 

dokładnie tę osobę. 

•	Zaszalej i eksperymentuj z dziwnymi proporcjami, odcieniami skóry (takimi jak niebieski) oraz częściami 

ciała, tworząc coś śmiesznego lub wyjątkowego. 

SPOSOby GRANIA
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ZAłąCZNIKI

ścieżka sportowa (Cecha bonusowa: Szybki metabolizm)

Kulturysta

ścieżka kreatywności (Cecha bonusowa: Myśliciel)

Wybitny malarz

Geniusz muzyczny

Autor bestsellerów

Fenomen artystyczny (TYLKO DZIECKO)

ścieżka dewiacji (Cecha bonusowa: Nikczemny)

Wróg publiczny

Wcielenie złośliwości

ścieżka rodziny (Cecha bonusowa: Domownik)

Udany rodowód

Duża, szczęśliwa rodzina

ścieżka jedzenia (Cecha bonusowa: Esencja smaku)

Mistrz kuchni

Mistrz miksologii

ścieżka fortuny (Cecha bonusowa: Żyłka handlowa)

Bajecznie bogaty

Pan na włościach

ścieżka wiedzy (Cecha bonusowa: Szybko się uczy)

Sim renesansu

Mózgowiec

Ekspert komputerowy

ścieżka miłości (Cecha bonusowa: Uroczy)

Nieuleczalny romantyk

Pokrewna dusza

ścieżka natury (Cecha bonusowa: Kolekcjoner)

Niezależny botanik

Kustosz

Wybitny wędkarz

ścieżka popularności (Cecha bonusowa: Kontaktowy)

Gwiazda dowcipów

Dusza towarzystwa

Przyjaciel świata

umysłowe (TYLKO DZIECKO)

Mały geniusz

Motoryczne (TYLKO DZIECKO)

Łobuziak

Społeczne (TYLKO DZIECKO)

Dusza towarzystwa

The SIMS 4 W lICZbACh

ASPIRACje
27 ASPIRACjI DZIeCI I DOROSłyCh

Cechy emocjonalne

Aktywny

Wesoły

Kreatywny

Geniusz

Ponury

Dureń

Gorąca głowa

Romantyk

Zadufany

Cechy hobby

Znawca sztuki

Mól książkowy

Smakosz

Zapaleniec

Miłośnik muzyki

Perfekcjonista

Cechy stylu życia

Ambitny

Infantylny

Niezdarny

Żarłok

Szalony

Leniwy

Uwielbia naturę

Materialista

Schludny

Niechluj

Snob

Cechy towarzyskie

Kumpel

Zły

Rodzinny

Dobry

Nie cierpi dzieci

Samotnik

Wredny

Nieangażujący się

Towarzyski

CeChy
35 CeCh OSObOWOśCI

Każdy Sim jest wyjątkowy. 1 x aspiracja (+ cecha bonusowa) + 3 cechy = milion możliwości.
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śWIATy uMIejĘTNOśCI

Wierzbowa Zatoczka

5 otoczeń

16 parceli mieszkalnych

Oaza Zdrój

5 otoczeń

16 parceli mieszkalnych

Kariera astronautyczna

Kariera przestępcza

Kariera kulinarna

Kariera rozrywkowa

Kariera malarska

Kariera tajnego agenta

Kariera guru techniki

23 umiejętności dzieci i dorosłych

Charyzma

Komediowe

Gotowanie

Wędkarstwo

Sprawność fizyczna

Ogrodnictwo

Wykwintne gotowanie

Gitara

Majsterkowanie

Logika

Złośliwość

Miksologia

Malowanie

Pianino

Programowanie

Nauki kosmiczne

Granie w gry wideo

Skrzypce

Literackie

Kreatywne (umiejętność dziecka)

Umysłowe (umiejętność dziecka)

Motoryczne (umiejętność dziecka)

Społeczne (umiejętność dziecka)

eMOCje
15 eMOCjI

Pogodny

Szczęśliwy

Pewny siebie

Flirciarski

Rozbawiony

Skupiony

Pobudzony

Zainspirowany

Rozgniewany

Smutny

Nieswój

Spięty

Zawstydzony

Znudzony

Oszołomiony

13 karier dla nastolatków i dorosłych

Kariera literacka

Opieka do dziecka (praca tymczasowa dla nastolatka)

Barista (praca tymczasowa dla nastolatka)

Pracownik fast foodu (praca tymczasowa dla nastolatka)

Robotnik fizyczny (praca tymczasowa dla nastolatka)

Pracownik sklepu (praca tymczasowa dla nastolatka)

ZAłąCZNIKI

KARIeRy ZAWODOWe
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WyMAGANIA SySTeMOWe

WyMAGANe: Aktywacja produktu wymaga połączenia z Internetem

 

SySTeM OPeRACyjNy: Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 lub Windows 8.1 

PROCeSOR: 1,8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ lub odpowiednik (w przypadku 

komputerów używających wbudowanych układów graficznych gra wymaga procesora 2,0 GHz Intel Core 2 

Duo, 2.0 GHz AMD Turion 64 X2 TL-62 lub odpowiednika) 

PAMIĘć: Co najmniej 2 GB pamięci RAM 

DySK TWARDy: Co najmniej 9 GB miejsca na dysku twardym plus co najmniej 1 GB dodatkowego miejsca na 

zawartość zmodyfikowaną i zapisane gry 

GRAfIKA: Karta graficzna ze 128 MB pamięci VideoRAM i obsługą funkcji Pixel Shader 3.0. Obsługiwane karty 

graficzne: NVIDIA GeForce 6600 lub lepsza, ATI Radeon X1300 lub lepsza, Intel GMA X4500 lub lepsza 

KARTA DŹWIĘKOWA: Zgodna z DirectX 9.0c 

DIReCTX: Zgodne z DirectX 9.0c

ZAleCANA KONfIGuRACjA

PROCeSOR: Intel Core i5 lub szybszy, AMD Athlon X4

SySTeM OPeRACyjNy: 64-bitowy Windows 7, 8 lub 8.1

RAM: 4 GB pamięci RAM

KARTA GRAfICZNA: NVIDIA GTX 650 lub lepsza, AMD Radeon HD 7770 lub lepsza

STeROWANIe OGólNe
Anuluj esc

Widok okna kodów Ctrl + Shift + C

STeROWANIe CZASeM

Zatrzymaj grę P / 0 / `

Tempo zwykłe/szybkie/super 1 / 2 / 3

PORuSZANIe KAMeRą

Ruch w lewo/prawo Strzałka w lewo/prawo lub A/D

Ruch do przodu/tyłu Strzałka w górę/dół lub W/S

Szybszy ruch Przytrzymaj Shift + ruch kamerą

Zbliżenie/Oddalenie Z/X lub +/-

Przełącz tryb mapy M

TRyb ŻyCIA
STeROWANIe SIMeM/RODZINą

Wybierz następnego Sima w rodzinie: Spacja/N 

Przełącz na określonego Sima: Kliknij portret Sima

Zablokuj kamerę na Simie: P-kliknij portret Sima 

Centruj na aktywnym Simie: enter

     

TRyb buDOWANIA
NARZĘDZIA uMIeSZCZANIA ObIeKTóW

Cofnij/Powtórz Ctrl + Z / Ctrl + y

Obróć obiekt , /. (po wybraniu obiektu)

Usuń obiekt Del / backspace

Umieść poza siatką Alt (trzymając obiekt)

Obróć o dowolny kąt Alt (obracając obiekt)

Przesuń na pozycję M

STeROWANIe
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Kody stanowiły część The Sims od samego początku. Zaczyna Ci brakować 
funduszy? Nie sprzedawaj umywalki! użyj kodu! 

Konsolę kodów można wywołać, wciskając CTRL+SHIFT+C. Wpisz jeden z poniższych tekstów w polu tekstowym, które 

pojawi się na górze ekranu.

•	„help” – Wymienia wszystkie komendy dostępne na konsoli komend. Będzie to lista zawierająca tylko komendy 

dostępne dla graczy.

•	„resetSim {imię} {nazwisko}” – Resetuje Sima.

•	„fullscreen” – Włącza lub wyłącza pełny ekran.

•	„headlineeffects {on/off}” – Ukrywa wszystkie efekty nad głowami, włącznie z Plumbobem, chmurkami myśli, itp..

•	„|Death.toggle” – Wyłącza śmierć. Simowie nie umierają.

•	„freeRealestate {on|off}” – Ten kod można wprowadzać na widoku otoczenia/świata. Gdy jest aktywny, wszystkie 

domy są dostępne za darmo.

•	„motherlode” – Zapewnia 50000 simoleonów

•	„kaching” – Zapewnia 1000 simoleonów

•	„rosebud” – Zapewnia 1000 simoleonów

•	Wciśnięcie „Shift + ]” zwiększa rozmiary obiektów

KODy

•	„testingcheats {true/false}” – Umożliwia używanie innych kodów

Wpisanie „testingcheats true”, a następnie „cas.fulleditmode” aktywuje wszystkie możliwości narzędzia 

Stwórz Sima.

Kody interakcji dostępne są po kliknięciu z wciśniętym klawiszem Shift obiektów i Simów, gdy gracz wpisze w 

konsoli kodów „testingcheats true”.

Klikanie z wciśniętym klawiszem Shift Simów – 

„Reset Object” – Resetuje Sima.

„Add to Family” – Dodaje Sima do aktualnej rodziny.

 „Cheat Motive > Make Happy” – Wszystkie motywacje są pełne, a nastrój to szczęście.

 „Cheat Motive > Disable Motive Decay” – Umożliwia utrzymanie wszystkich motywacji (o ile zostały 

włączone).

„Cheat Motive > Enable Motive Decay” – Umożliwia dynamiczne zmiany wszystkich motywacji (o ile 

zostały wyłączone).

Klikanie z wciśniętym klawiszem Shift obiektów 

„Reset Object” – Resetuje obiekt.

Klikanie z wciśniętym klawiszem Shift obiektów, które mogą się brudzić (np. toaleta, zlew) 

„Make Dirty” – Obiekt stanie się brudny.

Klikanie z wciśniętym klawiszem Shift już brudnych obiektów 

„Make Clean” – Obiekt stanie się czysty.

Klikanie z wciśniętym klawiszem Shift skrzynki pocztowej 

„Reset Object” – Resetuje obiekt.

Klikanie z wciśniętym klawiszem Shift podłoża 

„Teleport Me Here” – Teleportuje wybranego Sima tak blisko klikniętego miejsca, jak to możliwe.

Klikanie z wciśniętym klawiszem Shift Sima 

„Modify in CAS” – Umożliwia edycję wszystkiego poza zmianą nazwiska oraz modyfikacją cech 

odziedziczonych.

© 2014 Electronic Arts Inc. EA, log EA, Maxis, logo Maxis, The Sims oraz wzór Plumboba The Sims są znakami towarowymi Electronic Arts Inc. 
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