


Dzięki Nintendo Switch Sports każdy 
może cieszyć się uprawianiem sportu 
w zaciszu swojego salonu.



Ruszaj się i graj z uśmiechem!
Przedstawiamy najnowszą odsłonę serii Wii Sports, 
Nintendo Switch Sports! Intuicyjne sterowanie 
sprawia, że każdy może wziąć do ręki kontroler 
Joy-Con i grać.



To popularne miejsce, 
na którym odbywają się 
różnego rodzaju wydarzenia.

Witamy na 
Spocco Square!
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BADMINTON BOWLING

PIŁKA NOŻNA CHAMBARA TENIS

Dzięki bezpłatnej aktualizacji* 
jesienią zostanie dodany 

także Golf!
*Należy dokonać bezpłatnej aktualizacji oprogramowania. Do pobierania aktualizacji oprogramowania potrzebne jest szerokopasmowe połączenie 

internetowe. Wymagana jest rejestracja i powiązanie konta Nintendo oraz akceptacja Umowy dotyczącej konta Nintendo i Polityki prywatności.
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SIATKÓWKA
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Współpracuj z członkiem 
swojej drużyny.
Graj w kooperacji i rywalizacji w meczach 
drużynowych dwa na dwa. Podawaj, uderzaj, 
ustawiaj, wybijaj i blokuj - wykorzystaj szeroki 
wachlarz ruchów, aby odnieść zwycięstwo!

Wykonaj każdy ruch w odpowiednim momencie, 
aby uzyskać potężny atak.

Uderz Ustaw Wybij

Świetnie
Zbyt wcześnie

Praca zespołowa pozwala spełnić marzeniaKLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA
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Zmieniaj taktykę, 
aby zmylić przeciwnika.

Celuj we wszystkie obszary, wykorzystuj skróty 
z głębi kortu i zakończ mocnym uderzeniem.

Przytrzymaj przycisk ZR, 
jednocześnie wymachując 
kontrolerem Joy-Con, aby zręcznie 
wrzucić lotkę w pobliże siatki.

Kiedy lotka znajdzie się wysoko 
w powietrzu, odbij ją za przeciwnika 
mocnym uderzeniem.

Skróty SmeczeKLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 1

KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 2
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BOWLING



KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 1

KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 2

KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 3

09

Postaraj się trafi ć!

Machnij kontrolerem Joy-Con, aby podkręcić kulę, 
dodając jej odrobinę rotacji poprzez skręcenie 
nadgarstka. Podejmij się wielu trudnych wyzwań 
i opanuj kontrolę nad kulą, aby omijać przeszkody.

Do 16 graczy może rywalizować 
ze sobą w trybie online 
w eliminacyjnej grze w bowling, 
w której zostanie tylko gracz 
z najwyższym wynikiem!

Przekręć nadgarstek, aby nadać 
swojemu rzutowi łuk i staraj się 
trafi ć.

Ponad 100 specjalnych torów 
stanowi dodatkowe wyzwanie. 
Musisz grać sprytnie, jeśli 
chcesz osiągnąć wysokie 
wyniki!

Tryb 
survivalowy Rotacja Tory 

specjalne
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PIŁKA NOŻNA



KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 1

KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 2
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Pełna akcji piłkarska rozgrywka

Użyj kontrolera Joy-Con, aby wystrzelić gigantyczną piłkę 
w stronę siatki. Graj w meczach jeden na jednego lub 
czterech na czterech, albo użyj akcesorium Leg Strap*

i wykonuj fantastyczne woleje w trybie Shoot-Out.

Darmowa aktualizacja** zostanie dodana do gry jeszcze 
tego lata. Umożliwi rozgrywanie zwykłych meczów 
z użyciem akcesorium Leg Strap.

*Akcesorium Leg Strap dołączone do fi zycznej wersji gry Nintendo Switch Sports i dostępne również osobno. **Należy dokonać bezpłatnej aktualizacji oprogramowania. Do pobierania aktualizacji 
oprogramowania potrzebne jest szerokopasmowe połączenie internetowe. Wymagana jest rejestracja i powiązanie konta Nintendo oraz akceptacja Umowy dotyczącej konta Nintendo i Polityki prywatności.

Współpracuj z kolegami z drużyny, podając 
w wolne miejsca, aby stworzyć okazje do 
zdobycia bramki.

Postaraj się zdobyć jak najwięcej 
punktów, używając intuicyjnych 
ruchów kopnięcia, aby oddać strzał na 
bramkę. Zdobywanie punktów może 
sprawić, że następnym razem bramka 
będzie mniejsza, więc celuj ostrożnie.

Podaj i strzelaj Tryb Shoot-Out

Normalny Trudniejszy
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CHAMBARA



KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 1

KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 2
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Obserwuj swojego 
przeciwnika!

Zamachnij się kontrolerem Joy-Con, 
aby zaatakować, lub zablokuj uderzenia 
przeciwnika, aby stworzyć okazję do kontry.

Obserwuj ruchy przeciwnika, 
aby wiedzieć, kiedy się bronić, 
a kiedy atakować. 

Wybierz miecz, który najlepiej pasuje do Twojego 
stylu gry!

Bądź cierpliwy Wybierz swoją broń

Miecz

Dysponuje największą siłą 
uderzenia indywidualnego.

Blokuj ataki, aby 
zgromadzić energię 

i wyprowadzić potężne 
uderzenie szarży.

Chwyć drugi Joy-Con, 
aby władać dwoma 

mieczami i użyć ataku 
obrotowego.

Bliźniacze mieczeSzarżujący miecz
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TENIS



KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 2

KLUCZ DO 
ZWYCIĘSTWA NR 1
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Nie przestawaj 
wymachiwać
Weź udział w intensywnych meczach deblowych 
i wymachuj kontrolerem Joy-Con jak rakietą. Możesz 
dostosować swoje uderzenia przy pomocy zamachu, 
nadając topspin, slajs lub uderzając lobem.

Dostosuj nadgarstek i czas 
zamachu, aby kontrolować 
strzał i zdobyć zwycięską 
bramkę mijając przeciwnika.

Grając samemu, steruj jednocześnie 
oboma zawodnikami w swojej 
drużynie! Użyj gracza z przodu, aby 
szybko oddawać strzały i wybijać 
przeciwnika z rytmu.

Atakuj linię bazową Wykorzystaj 
obu zawodników

Przedni
Tylny

Topspin Backspin
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Graj z przyjaciółmi z bliska i daleka.
Zbierz przed telewizorem 
rodzinę i przyjaciół.

Zmierz się w sieci 
z graczami z całego świata.

Po wykupieniu płatnego członkostwa 
w usłudze Nintendo Switch Online możesz 
rywalizować z graczami z całego świata 
i odblokowywać nowe przedmioty dla 
swojej postaci.

Możesz spróbować gry online 
bez członkostwa, walcząc 
z przeciwnikami CPU.



17

Zostań profesjonalistą

Dostosuj swoją postać

Wybierz swój wygląd Przyszykuj się

Wygraj wystarczająco dużo meczów 
online, a zdobędziesz Certyfi kat Pro 

w każdym sporcie.

Możesz dostosować wygląd 
swojego awatara Sportsmate 
zmieniając jego twarz i włosy., 
Możesz też grać jako postać Mii.

Zdobywaj punkty grając w sieci aby 
zdobyć nowe ubrania, akcesoria, 
sprzęt i wiele innych. Regularnie 
dodawane są nowe przedmioty!

Pokonaj przeciwników 
o podobnej randze, aby 

podnieść swoją własną rangę.

Rangi wahają się od E do A. 
Dąż na szczyt!



Zawiera 
akcesorium 
Leg Strap 
(pasek na 

nogę)
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Wykorzystaj w pełni potencjał 
konsoli Nintendo Switch dzięki 

grze online, zapisom w chmurze, 
klasycznym grom i wielu innym 
możliwościom – wszystko to 
dostępne dzięki członkostwu 

Nintendo Switch Online!
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Gra online 
Zanurz się 

w kooperacyjnych 
i rywalizacyjnych grach 

online.

Ekskluzywne oferty dla 
członków 

Korzystaj z ofert 
dostępnych tylko dla 

członków, w tym Nintendo 
Switch Game Vouchers, 

TETRIS® 99 i innych 
atrakcji!

NES & Super NES 
Nintendo Switch Online 

Ciesz się dostępem 
do rosnącej biblioteki 
klasycznych gier NES 

& Super NES gdziekolwiek 
i kiedykolwiek – 

z dodatkowymi funkcjami 
online!

Zapis danych w chmurze
Bezpiecznie 

i automatycznie twórz 
online kopie zapasowe 

danych gier, aby mieć do 
nich łatwy dostęp.*

*Uwaga: funkcja nie jest 
kompatybilna z każdym 

oprogramowaniem.

Aplikacja na smartfony 
Połącz się z przyjaciółmi 
za pomocą dedykowanej 

aplikacji na smartfonie lub 
tablecie.*

*Uwaga: funkcja nie jest 
kompatybilna z każdym 

oprogramowaniem.

Wzbogać swoje wrażenia z rozgrywki

Podczas grania w Nintendo Switch Sports pamiętaj o poniższych wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa:

Nintendo 
Switch Sports

Akcesorium Leg Strap
Dzięki dodatkowemu akcesorium Leg Strap dwóch graczy 
może wspólnie cieszyć się piłkarskim trybem Shoot-Out.

Więcej informacji na temat Nintendo Switch Sports można znaleźć na stronie:  www.nintendo.pl/switch/nintendo-switch-sports

Upewnij się, 
że masz 
wystarczająco 
dużo miejsca 
wokół siebie.

Nie stój zbyt 
blisko telewizora.

Przymocuj pasek 
Joy-Con do 
kontrolera Joy-Con 
i trzymaj go mocno.

Pamiętaj, aby nadzorować małe 
dzieci podcas gry, aby upewnić się, 
że przestrzegane są wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa.

Dla rodziców i opiekunów:


