
NOWA, SZALONANOWA, SZALONA
PRZYGODA POKÉMON!PRZYGODA POKÉMON!

NOWA, SZALONANOWA, SZALONA
PRZYGODA POKÉMON!PRZYGODA POKÉMON!
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Witaj we wspaniałym świecie Pokémon!Witaj we wspaniałym świecie Pokémon!Witaj we wspaniałym świecie Pokémon!Witaj we wspaniałym świecie Pokémon!
Gry Pokémon to seria gier na zasadzie role-play, które 
mają miejsce w różnych światach, zamieszkałych przez 
tajemnicze stworzenia zwane Pokémonami. Są ich setki 
i mają przeróżne kształty i rozmiary!

Odkrywaj Odkrywaj 
region Galarregion Galar

Odkrywaj Odkrywaj 
region Galarregion Galar

Podróżuj Podróżuj 
po Wild Areapo Wild Area

Podróżuj Podróżuj 
po Wild Areapo Wild Area

Przygotuj się na odkrycie 
regionu Galar, rozległego 

terenu z przeróżnymi 
środowiskami, od spokojnych 

wiosek po nowoczesne miasta, 
gęste lasy i zaśnieżone góry.

Tutejsi ludzie i Pokémony 
pracują wspólnie, aby rozwijać 

przemysł.

W regionie Galar znajduje się 
rozległy teren, znany jako 

Wild Area.

Znajdziesz tu najwięcej 
różnorodnych Pokémonów. 
Pokémony, które spotkasz, 

będą się zmieniać 
w zależności od pogody 

i lokalizacji, więc za każdym 
razem możesz zobaczyć 

coś nowego!
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Grookey 
Typ: Trawa

Psotny Chimp 
Pokémon, pełen 
niewyczerpanej 

ciekawości.

Sobble
Typ: Woda

Trochę lękliwy 
wodny Lizard 

Pokémon, który 
atakuje ze swojej 

kryjówki w wodzie.

Scorbunny
Typ: Ogień

Rabbit Pokémon, 
który zawsze biega 

w pobliżu, 
przepełniony 

energią.

orbunnyorbunny
p: Ogień

S bblS bblGrookeGrooke

Rozpoczniesz  swoją przygodę 
z jednym z tych trzech Pokémonów:

Królewskie i majestatyczne ruchy 
Zamazenty powalają każdego rywala, 
który ośmieli się przeciwstawić. Jego 
ciało jest pokryte czymś, co wygląda 

jak tarcze.

Kogo wybierzesz?Kogo wybierzesz?

Legendarne Pokémony z regionu Galar!Legendarne Pokémony z regionu Galar!

ZamazentaZamazentaZamazentaZamazenta

ZacianZacianZacianZacian
Zacian atakuje z taką zwinnością, 
że jego ruchy olśniewają nawet 
rywali. W ustach trzyma coś, co 

wygląda jak miecz.
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Tutaj rozpoczyna się twoja epicka przygoda!Tutaj rozpoczyna się twoja epicka przygoda!

Poznawaj nowych przyjaciół po drodze!Poznawaj nowych przyjaciół po drodze!

Poznaj Professor MagnolięPoznaj Professor MagnolięPoznaj Professor MagnolięPoznaj Professor Magnolię

LeonLeonLeonLeon

HopHopHopHop

SoniaSoniaSoniaSonia

Jako trener Pokémon, 
wyruszysz na zupełnie nową 
przygodę, ekscytującą 
i pełną wyzwań, aby zostać 
mistrzem.

Professor Magnolia to 
wybitna Pokémon Professor 
z regionu Galar. Skupia się 
zwłaszcza na badaniach 
fenomenu Dynamax.

Leon to obecny mistrz regionu Galar, 
który nigdy nie przegrał ofi cjalnej 

walki Pokémon. Naprawdę 
zasłużył sobie na tytuł 

"najlepszego Trenera 
regionu Galar".

Hop to młodszy brat 
Leona, który zostanie 

jednym z twoich rywali. 
Jest twoim sąsiadem 
i rozpoczniecie swoją 

wyprawę tego samego 
dnia. 

Sonia to wnuczka 
Professor Magnolii, 
przyjaciółka Leona 
z dzieciństwa. 
Również jest młodą 
badaczką i da ci 
pomocną radę, by 
pchnąć cię do twojej 
przygody!
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Walcz z nowymi przyjaciółmi i z rywalami!

Galar Pokémon LeagueGalar Pokémon League

Bede

Team YellTeam YellTeam YellTeam Yell

Marnie
Bede to jeden 
z twoich rywali, 
który ma talent w 
walkach Pokémon! 
Wyraźnie stara się 
o tytuł mistrza, ale 
ma również inne 
zainteresowania...

Niczego nie pragną więcej, niż 
aby Marnie i jej Morpeko 

zostali mistrzami, więc starają 
się jak najbardziej utrudnić 

zadanie jej rywalom.

Podczas swojej podróży 
wielokrotnie będziesz 

musiał stawić im czoła. 

Wiele walk Pokémonów w regionie 
Galar, takich jak Mistrzostwa, są 

organizowane przez komitet, 
któremu przewodniczy Rose, 

z pomocą swojej sekretarki, Oleany.

Wraz z jej partnerem 
Morpeko stara się 

o tytuł mistrzyni 
regionu Galar. Ma 

wielu oddanych 
fanów, dzięki jej stylu 
i wyliczonej strategii 

bitewnej.

się jak n
zada

Podcz
wielo

musia

ją
nić 

ży 
z 
a.

Be
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m 

się
yni
Ma 
ch 

ylu 
gii 
ej.

Galar Pokémon League zapewnia rozrywkę, 
w którą angażuje się cały region!
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Walcz, aby zostać mistrzem regionu Galar!Walcz, aby zostać mistrzem regionu Galar!

Każda gra posiada ekskluzywnych Gym Każda gra posiada ekskluzywnych Gym 
Leaderów, z którymi możesz się zmierzyćLeaderów, z którymi możesz się zmierzyć

W regionie Galar, gdzie walki Pokémon są wielką rozrywką, 
regionalna Pokémon League organizuje turnieje, rozstrzygające, 

kto zostanie kolejnym mistrzem. Będziesz musiał zmierzyć się 
z rywalami i Gym Leaderami, by być zakwalifi kowanym do turnieju!

Sprawdź swoje umiejętności 
przeciw Bea w Pokémon Sword...

… lub stań w szranki z Allister 
w Pokémon Shield!  

88

przeciw Bea 
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Zbuduj swoją drużynęZbuduj swoją drużynę

Nowo odkryte formy Nowo odkryte formy 
                  w regionie Galar

Odkrywaj dzikie Pokémony 
w miejscach, takich jak 
wysoka trawa, ciemne 
jaskinie lub nawet morze!

99

ie Galar

Walcz z Pokémonami, Walcz z Pokémonami, 
aby obniżyć ich HP i rzucaj aby obniżyć ich HP i rzucaj 

Poké Ball, aby je łapać.Poké Ball, aby je łapać.

Niektóre Pokémony mogą rozwinąć się w miarę zdobywania 
doświadczenia w walce. Uczą się nowych ruchów i stają się silniejsze!

Twój Pokémon zyskuje doświadczenie poko-
nując inne Pokémony w walkach! Możesz 
walczyć z dzikimi Pokémonami i innymi 
trenerami, aby wytrenować swoją drużynę!

Pewne Pokémony przystosowały się 
do wyjątkowego środowiska jednego 
specyfi cznego rejonu i wyglądają inaczej, niż te 
same gatunki, które żyją w innym miejscu.
  Region Galar ma swoje własne   
  regionalne formy Pokémonów, 
  znane jako Galarian forms!

Łap Pokémony...Łap Pokémony...Łap Pokémony...Łap Pokémony...

Trenuj je podczas walk jako drużyna...Trenuj je podczas walk jako drużyna...Trenuj je podczas walk jako drużyna...Trenuj je podczas walk jako drużyna...

... i rozwijaj je!... i rozwijaj je!... i rozwijaj je!... i rozwijaj je!
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Poznaj typy swoich Pokémonów!Poznaj typy swoich Pokémonów!

Gossifl eurGossifl eur
      Typ: 

      Trawa

AlcremieAlcremie
      Typ: 

  Baśniowy

      Drednaw      Drednaw
             Typ: 

    Woda/Kamień

      Duraludon      Duraludon
             Typ: 

       Stal/Smok

   Yamper   Yamper
       Typ:

Elektryczny

RolycolyRolycoly
          Typ: 

      Kamień

   Wooloo   Wooloo
       Typ:   

 Normalny

CorviknightCorviknight
        Typ: 

Latający/Stal

Istnieje ponad tuzin różnych typów Pokémonów. Pewne typy są silniejsze 
niż inne! Pokémony posiadają też umiejętności, które mogą przynosić 

specjalne efekty lub wielkie bonusy podczas walki!
Oto przykłady Pokémonów, które spotkasz:
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Dynamax i Gigantamax to fenomeny wyjątkowe w specyfi cznych 
miejscach w regionie Galar, gdzie Pokémony są w stanie wyrosnąć 

do ogromnych rozmiarów.

Pokémony Dynamax nie tylko stają się większe - mają też ogromną 
siłę. Pokémony Gigantamax mogą nawet używać ekskluzywnych, 

wyjątkowych ruchów znanych jako G-Max Move!

Bierz udział w Max Raid Battles Bierz udział w Max Raid Battles 
z innymi treneramiz innymi trenerami

Max Raid Battles to zupełnie nowy 
format walki, gdzie połączysz siły 
z trzema innymi trenerami, aby złapać 
dzikiego Pokémona Dynamax. 
Będziesz mieć szansę na złapanie 
Pokémona Dynamax, z którym się 
zmierzysz i którego uda ci się pokonać.

Ale nie bądź zbyt pewny siebie. 
Dzikie Pokémony Dynamax utrzymają 

swoją ogromną postać podczas 
trwania całej walki i mają też inne 

wyjątkowe moce w rękawie.
Nie poddadzą się tak łatwo!

Pokémony stają się ogromne Pokémony stają się ogromne 
       z Dynamaxingiem i Gigantamaxingiem!       z Dynamaxingiem i Gigantamaxingiem!
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Battle StadiumBattle Stadium

Stwórz własną League CardStwórz własną League Card

Możesz połączyć się z internetem i walczyć przeciw innym 
trenerom z całego świata na Battle Stadium.

Opcje, takie jak Rental Teams 
i Online Competitions pozwalają 
również w różny sposób łączyć 
się z innymi trenerami.

Uwaga: aby korzystać z Battle Stadium, wymagane 
jest płatne członkostwo Nintendo Switch Online. 
Nie trzeba zakładać konta Pokémon global Link.

Trenerzy Pokémon z regionu 
Galar tworzą League Cards. 

Te karty zawierają szczegółowe 
informacje o trenerze, i są 

wymieniane w całym regionie! 
Jako trener, będziesz mieć 

własną League Card!

Możesz wymieniać się League 
Cards z innymi graczami, i są 

one wyświetlane podczas Link 
Battles. Stwórz kartę, która 

będzie naprawdę wyjątkowa! 
Możesz sprawdzić wszystkie 
League Cards, które zebrałeś 
od innych, w swoim albumie.
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Poké JobsPoké Jobs

Odkryto nowe umiejętnościOdkryto nowe umiejętności

Mirror ArmorMirror ArmorMirror ArmorMirror Armor Neutralizing GasNeutralizing GasNeutralizing GasNeutralizing Gas

Pokémon, którego wyślesz, 
pomoże z pracą, a doświadczenie 

pomoże mu w rozwoju. 
Zauważysz, że dane typy 

Pokémonów są odpowiednie 
do różnych zadań.

Ukryta umiejętność Corvknighta, 
Mirror Armor, to nowa 

umiejętność przedstawiona 
w tych grach. Ta umiejętność 
odbije każdy efekt obniżający 

statystyki.

Umiejętność Weezinga z regionu 
Galar, Neutralizing Gas, 

neutralizuje efekty wywierane 
przez umiejętności innych 

Pokémonów, a nawet 
zapobiegają użyciu umiejętności!

W regionie Galar jest rzeczą zwyczajną, że ludzie i Pokémony 
pracują wspólnie. Wiele korporacji i uniwersytetów potrzebuje pomocy 

Pokémonów w pracach znanych jako Poké Jobs.

Każdy Pokémon ma jakąś umiejętność, która stwarza różne efekty Każdy Pokémon ma jakąś umiejętność, która stwarza różne efekty 
w czasie walki, w czasie wędrówki, lub w obydwu sytuacjach.w czasie walki, w czasie wędrówki, lub w obydwu sytuacjach.
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Graj z Pokémonem w swoim Graj z Pokémonem w swoim 
                                       obozie Pokémon!                                       obozie Pokémon!

Gotuj różnego rodzaju curry, Gotuj różnego rodzaju curry, 
               ulubione danie w regionie Galar!               ulubione danie w regionie Galar!

Zrelaksuj się ze swoim 
Pokémonem w swoim 

obozie Pokémon!

Obserwuj z bliska swoje Pokémony, kiedy bawią się w obozie, grają 
wspólnie, możesz zobaczyć je w innym świetle niż zazwyczaj!

W swoim obozie Pokémon możesz stworzyć wyśmienite curry, 
które są wielce popularne w regionie Galar! Curry to danie, 

które można przygotować na różne sposoby. 
Włóż serce do gotowania i stwórz wyśmienitą porcję curry!
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Podróżuj stylowo!Podróżuj stylowo!

Kupuj ubrania w butikachKupuj ubrania w butikach

Zmień fryzurę i wygląd!Zmień fryzurę i wygląd!

Podczas podróży napotkasz wiele butików i fryzjerów. 
Odwiedzaj je, by kupić nowe ubrania i zmieniać fryzurę!

Butiki zawsze mają bogatą 
ofertę, więc będą twoimi 

punktami docelowymi przy 
zakupach.

Butiki w różnych miastach 
i miasteczkach sprzedają inne 

przedmioty!

Salony pozwalają na wybór 
fryzury i koloru włosów, stylu 

brwi, a nawet barwy soczewek 
kontaktowych.
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