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Tematem mojej pracy jest wykonanie poziomu typu samouczek do gry wideo. 
Skupię się na przedstawieniu zasad projektowych oraz ich egzekwowania.  
Przedstawię poszczególne elementy projektowania oraz realizacji pojedynczego 
poziomu gry wideo.

Wstęp



Gra wideo
Gra wideo to rodzaj oprogramowania komputerowego łączącego w sobie 

elementy  artystyczne: obraz, dźwięk, tekst, oraz elementy informatyczne: 
inżynieria programowania, sztuczną interligę, zarządzanie sieciami, symulacja 
fizyki. Stworzonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych. Składa się zadań 
logicznych lub zręcznościowych z przeznaczeniem dla jednego lub więcej graczy. 
Posiada z góry ustalone zasady oraz cele.



Historia gier 
Gry wideo pojawiły się około 1950 roku za sprawa badań uniwesytackich lecz 

dopiero w 1970 uzyskały swoją komercyjną formę.

Rozwój sprzętu komputerowego bezpośrednio wpływało na wygląd gier. 
Okresy rozwoju podzielono na generację w skład których wchodziły podobne do 
siebie urządzenia elektroniczne.
 



Generacja pierwsza 
Pierwsza generacja konsoli gier wideo określono pomiędzy latami 1972 a 

1979. W okresie tym tworzono proste gry przez ograniczenia technologiczne.



Generacja druga
Druga generacja w branży konsoli gier wideo obejmowała okres pomiędzy 

1976 a 1984 rokiem. Około roku 1980 gry zaczęły uzyskiwać popularność jako 
forma rozrywki. Był to okres rozwoju tak zwanych 8-bitowych konsol. Zaczęto 
tworzyć konsole zdolne do obsługi gier zapisanych, na zewnętrznych nośnikach 
pamięci, Przedłużyło to żywotność urządzenia umożliwiając na wydawanie więcej 
gier tą samą platformę.



Generacja trzecia
Trzecia generacja nazywana era 8-bit-ów, wszystkie konsole korzystały z tej 

technologi mimo że była ona używana przez niektórych w poprzedniej generacji.



Generacja czwarta
Czwarta generacja era 16-bitowców dokonano skoku technologicznego 

względem poprzedniej generacji.



Generacja piąta
Piąta generacja era 32- i 64-bitowców doszło tu do przeskoku w obrębie jednej 
generacji.



Generacja szósta
Szósta generacja nazywana erą 128-bitowców lecz był to bardziej slogan 

marketi



Generacja siódma 
Siódma generacja rozpoczął się w 2005 roku wypuszczeniem na rynek przez 

Microsoft konsoli gier wideo Xbox 360.



Generacja ósma 
Ósma generacja jest obecną generacją sprzętu rozpoczęła się 2011 i trwa do 

dnia dzisiejszego.



Problemy projektowania gier wideo
Projektowanie gier wideo jest bardzo złożonym procesem, wymagającym 

znajomości szeregu zagadnień: od wiedzy z dziedziny sztuki, przez umiejętności 
pisarskie, filmowe, na czystej wiedzy informatycznej z wielu dziedzin kończąc. 
Projekt o tak rozbudowanej podstawie jest niesamowicie trudny do okiełznania 
przez jedną osobę, lecz nie jest niemożliwe. 

W moim projekcie skupię się na jednym fragmencie jakim jest projektowanie 
poziomu. 



Grupa docelowa
Pierwsze najważniejsze pytanie jakie musi sobie zadać projektant, to do kogo 

kierowana będzie nasz gra, jaka będzie grupa docelowa.  Jest to o tyle ważne 
pytanie, gdyż wpływa ono na wszystkie aspekty dalszego projektu. 

Bez dobrej odpowiedzi na to pytanie jeden źle dobranym elementem 
zniechęcić potencjalnych odbiorców naszego dzieła i zaprzepaścić cały projekt. 



Czego szukamy w grach 
-Sprawiedliwych zasad rozgrywki
-Dostosowanego wyzwania
-Znaczących wyborów
-Test umiejętności w zaskakujących wydarzeniach
-Testu umysłu lub refleksu
-Kooperacja lub konkurencja
-Krótkiej lub długiej rozgrywki
-Nagradzania
-Kara
-Wolność lub kontrolowanego doświadczenia
-Prostej lub złożonej rozgrywki
-Detal lub wyobraźnia



Dostosowanie wyzwania 
Wiemy, że utrzymywanie gracza zaangażowanego jest pożądane. Jeśli gra 

jest zbyt trudna, gracz staje się sfrustrowany. Ale jeśli gra jest zbyt łatwa, może się 
znudzić. Utrzymanie gracza zaangażowanego oznacza balansowanie: 
doświadczeń i wyzwań. Może to być szczególnie trudne, ponieważ gracze mogą 
mieć różne poziomy umiejętności. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie 
osobnych poziomów trudności aby wpasować się w różne gusta, lecz niejes to 
rozwiązanie idealne.



Organizowanie przestrzeni gry
-Liniowy

-Krata

-Sieć

-Punkty w kosmosie

-Podzielona przestrzeń



Projekt poziomu

-Poziomy skali

-Wyraźne cele

-Granice

-Naprzemienne powtarzanie

-Dobry kształt

-Lokalne symetrie

-Głęboka powiązanie i niejednoznaczność

-Gradienty

-Skaza

-Spójność

-Prostota i wewnętrzny spokój

-Nie-odseparowanie

-Architektura a kontra wirtualna Perspektywa

Trzynaście zasad projektowania poziomu dla gier wideo.



Podstawowe założenia projektu
Projekt będzie to trzecioosobowa gra akcji, utrzymana w klimacie fantastyki 

naukowej oraz z elementami horroru.

W całości skupię się jednak nie na całym projekcie gry ale na projekcie 
poziomu wprowadzającego. Ma to na celu przedstawić jak ważny dla każdego 
projektu, jest pierwszy kontakt z graczem i jak przeprowadzić go przez podstawy, 
tak aby uzyskać jak najlepsze doświadczenie.



Założenia projektowe
Grupą docelową są osoby w wieku od 16 lat szukających od gry 

zrównoważonego wyzwania wynikającego z opanowania mechaniki walki przy 
użyciu broni do walki w zwarciu.

Konstrukcja poziomu będzie zamknięta, prowadząc gracz w konkretnym 
kierunku, z niewielkimi elementami eksploracji.

Historia będzie przedstawiona w minimalnym stopniu poprzez otoczenie. Jest 
to spowodowanie elementem horroru ponieważ największy strach wynika z 
niewiedzy, gdy tworzymy własną wizję tego co nie widać.



Styl graficzny został zainspirowany pracami Hans Rudolf Giger oraz Tsutomu 
Nihei. Skupiają się oni na syntezie organicznej-mechanicznej w swoich pracach, 
Nie jest to często spotykany styl dla przedstawienia świata dalekiej przyszłości. 
Większość projektów przedstawiając temat fantastyki naukowej idzie w jednym 
kierunku mechanicznej matematycznej precyzji i mało kto inspiruję się biologią.

Poziom zostanie przedstawiony za pomocą oprogramowania „Unreal Engine 
4” jest to silnik dla gier komputerowych. Poszczególne elementy poziomu jak i 
postaci zostano zaimplementowanie, celu zbudowanie przy ich użyciu finalnego 
poziomu w silniku.



Elementów gry wideo

Stylistyka: otoczenie, postać główna, przeciwnicy.

Mechaniki rozgrywki: zadania, ograniczenia, cele.

Poziomy gry wideo: plan pomieszczeń, podział na etapy



Stylistyka: Otoczenie
W zamyśle akcja toczy się na żywym statku, dlatego skupiłem się na organicznych strukturach 
podczas projektowania przestrzeni.



Stylistyka: Otoczenie



Stylistyka: Postać główna
Postać główna miała posiadać kombinezon ochronny na nim więc skupiłem mój projekt



Stylistyka: Przeciwnicy
Przeciwnikami mieli być zainfekowani członkowie załogi.





Mechaniki rozgrywki: Zadania
Zadaniem gry będzie dostarczenie rozrywki, polegającej na angażującej 

walce, eksploatacji statku oraz odkrywaniu historii jak kryje się za całą sytuacją w 
jakiej postawiłem gracza .



Mechaniki rozgrywki: Ograniczenia
Postać sterowana przez gracza będzie mogła, chodzić oraz biegać lecz nie 

będzie posiadała możliwości podskoku. 

Kolejnym elementem będzie pula punktów życia, które będzie zmniejszać 
wraz z otrzymywanymi ciosami od przeciwników. 

Ostatnim ograniczeniem będzie maksymalna liczba przedmiotów 
uzupełniających punkty życia. 



Mechaniki rozgrywki: Cel
Celem gry jest pokonanie przeciwników oraz dotarcie do końcowego 

przeciwnika. Pokonanie wszystkich przeciwników zakończy rozgrywkę.  

W Przypadku porażki zostaniemy przeniesieni do punktu startowego, oraz 
będziemy kontynuować rozgrywkę. Rozgrywka będzie trwać tak długo jak gracz 
będzie próbował ukończyć postawione przed nim zadanie.



Poziomy gry wideo: Plan pomieszczeń 

Mapa wprowadzającego wypracowana podczas projektowania 



Poziomy gry wideo: Podział na etapy
Poziom podzieliłem na 4 etapy

Etap 1 wprowadzenie do mechaniki kontroli postaci

Etap 2 wprowadzenie mechaniki walki

Etap 3 wprowadzenie elementu eksploracji oraz odzyskiwania zdrowia 

Etap 4 wprowadzenie koncertu finałowego przeciwnika







Proces tworzenia poziomu wprowadzającego
Przedstawienie poziomu w uproszczonej formie



Proces tworzenia poziomu wprowadzającego
Wypełnienie przygotowanymi elementami poziom









Podsumowanie 


