
Opcje gry Informacja o nazwie gracza
czasie do zakończenia
bieżącej rundy i fazy

Informacja  
o wiadomościach  
na chacie

Gra z Klimatem
instrukcja



Ilość punktów akcji, które
można wykorzystać

Ilość pieniędzy  
na koncie

Przycisk monitoringu

Ilość punktów akcji
wykorzystanych  
na sadzenie drzew

Ilość punktów akcji
wykorzystanych  
na wycinkę

Ilość punktów  
akcji zużytych  
na wykorzystanie  
lasu

Mapa – ekran główny



Po kliknięciu pola  
z lasem można  
zdecydować co  
należy z nim zrobić

Wykorzystanie lasu
przynosi mniejsze
zyski, natomiast nie
niszczy lasu

Wycięcie lasu przynosi
duże zyski natomiast
niszczy las

Mapa – ekran główny



Sadzenie drzew sprawia,
że w kolejnej turze,  
na danym polu pojawi się
las najniższego poziomu

Po kliknięciu na puste
pole można zdecydować  
co należy z nim zrobić

Postawienie budynku
pozwoli na czerpanie  
z niego dochodów

Mapa – ekran główny



Budynek, który można
wybudować

Budynek, którego koszt
budowy jest większy niż
obecny stan konta

Każdy z budynek oprócz
kosztów budowy posiada
informację na temat
dochodu, który będzie
przynosił na rundę

Zakup budynku



Pole z lasem, który
został wykorzystany,
natomiast nie został  
wycięty.

Zasadzony las, który  
w kolejnej rundzie zamieni
się na las o najniższym
stopniu dojrzałości.

Wybudowany budynek.
Czarny trójkąt oznacza
Twoją własność. Szare
trójkąty oznaczają
budynki innych graczy.

Mapa



Po kliknięciu  
na budynek
pojawiają się  
informację
na jego temat, 
a także dostępne  
opcje.

Mapa



Mapa

Wielokrotne kliknięcie  
na przycisk monitorowania 
pozwala na sparwdzenie 
działań większej  
ilości osób.



W momencie gdy kończą się
wszystkie punkty akcji kolejne
działania w bieżącej rundzie
są niemożliwe - należy
poczekać na jej wyniki.

Mapa



Mapa – menu

Opcje rozmiaru  
mapy

Opcje warstw  
mapy

Przycisk  
odświeżania



Widok mapy Ekran warunków
środowiskowych

Ekran finansów Ekran graczy Nawigacja
mapy

Mapa – panel dolny



Wybór rundy  
dla której
będą wyświe-
tlane dane.

Informacja  
o ewentualnych 
katastrofach.

Wyniki  
środowiskowe

Informacje  
o obliczaniu
wartości rege-
neracji lasu

Informacje  
o mechanizmie 
wzrostu lasu

Środowisko



Wyniki finansowe

Wybór rundy 
dla której będą 
wyświetlane dane.

Wartość budyn-
ków zniszczonych 
przez katastrofy.

Ilość gotówki  
na koncie oraz 
wartosć budynków.

Transfery pieniężne 
- ilość wysłanych 
funduszy i ilość
otrzymanej gotówki.

Źródła dochodu  
z podziałem na:
- dochód z wycinki,
- dochód z wyko-
rzystania lasu,
- dochód  
z nieruchomości.



Wybór rundy 
dla której
będą wyświ-
etlane dane

Poziomy bogactwa
poszczególnych
graczy

Przycisk
umożliwiający
przesłanie  
pieniędzy

Gracze



Po monitoringu

Jeśli gracze byli moni-
torowani to w fazie re-
zultatów będzie istniała
możliwość zobaczenia 
ilości punktów akcji, 
które poświęcili na po-
szczególne działania.

Ogólne wyniki finan-
sowe graczy są  
widoczne zawsze.

Przycisk sankcji  
pozwala ukarać 
innych graczy.

Gracz może w każdym 
momencie przesyłać 
pieniądze do innych 
graczy.


