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      League of Legends (LoL) to sieciowa gra komputerowa z gatunku 

multiplayer online. Została opracowana przez Riot Games i początkowo 

opracowana tylko dla systemu Windows. Po raz pierwszy ogłoszona 7 

października 2008r., a wydana 27 października 2009r.  

15 lipca 2013r. gra została uznana w USA za pełnoprawny sport.  

     Gra posiada kilka trybów, w których możemy się świetnie bawić. 

Jednym z nich jest "tryb klasyczny", w którym gracze zostają podzieleni 

na dwie drużyny, każda po pięć lub trzech graczy (zależy od wybranej 

mapy). Drużyny rozpoczynają rozgrywkę w przeciwnych rogach mapy, w 

poblizu Nexusa. Aby wygrać mecz, drużyna musi zniszczyć Nexus 

przeciwnika. Do bazy wroga można dostać się jedną z trzech alei. Po 

drodze trzeba jednak zniszczyć wieże, które uniemożliwiają nam dostęp 

do Nexusa przeciwnika. Każda ścieżka broniona jest przez trzy wieże, 

które trzeba niszczyć po kolei. Po zniszczeniu ostatniej wieży, mamy 

dostęp do "inhibitora". Sam Nexus broniony jest przez dwie wieże. Choć 

wystarczy uporać się tylko  z wieżami na jednej ścieżce, aby wygrać 

rozgrywkę. W tym trybie istotne jest to, aby zdominować jak największą 

ilość linii i mapy. Wzdłuż ścieżek, przemieszczają się kontrolowane przez 

grę stwory, które walczą między sobą, atakując wieże, inhibitory, a także 

sam Nexus. W pewnych sytuacjach mogą również atakować wrogich 

graczy. Każda postać, przebywająca blisko ginącego, wrogiego stwora, 

otrzymuje doświadczenie, a jeśli uda się jej zadać ostateczny cios 

stworowi, zyskuje również pewną ilość złota. Zniszczenie wrogiego 

inhibitora sprawia, że stwory stają się silniejsze, co oznacza przewagę 

drużyny. Poza "minionami" występują również neutralne stwory, które 



nie poruszają się wzdłuż linii, lecz odradzają w tym samym miejscu co 

jakiś czas, w tak zwanej dżungli. W tym trybie rozgrywki wszystkie 

postaci wybrane przez graczy rozpoczynają rozgrywkę na poziomie 

pierwszym i mogą rozwijać się, aż do poziomu osiemnastego, a także 

zdobywać złoto, które można wydawać w sklepie na coraz to mocniejsze 

i ulepszone przedmioty.  

          Moim zdaniem gra prezentuje się bardzo dobrze. Przyciąga wielu 

graczy, którzy świetnie się bawią, grając w nią. Posiada wspaniałą 

grafikę i jest bardzo rozbudowana. Gra jest ciągle ulepszana, co podoba 

się  wszystkim graczom bez wyjątku!!!  

Polecam tę grę!!! 
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