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©2021 Dovetail Games. Bassmaster to zarejestrowany znak towarowy będący własnością 
B.A.S.S. (IP), LLC używany na licencji. „Dovetail Games” to zarejestrowany znak towarowy 
RailSimulator.com Ltd. Unreal® Engine 1998–2021 jest własnością Epic Games, Inc. Wszystkie 
prawa zastrzeżone. Unreal® jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Epic Games. 
Części niniejszego oprogramowania wykorzystują technologię SpeedTree® (©2014 
Interactive Data Visualization, Inc.). SpeedTree® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
spółki Interactive Data Visualization, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia udostępniła 
firma B.A.S.S., LLC. Wszelkie inne prawa autorskie lub znaki towarowe należą do określonych 
właścicieli i są używane za ich pozwoleniem. Zabrania się nieupoważnionego kopiowania, 
adaptowania, wynajmowania, ponownej odsprzedaży, wykorzystywania w automatach do 
gry, pobierania opłaty za wykorzystywanie, nadawania, transmitowania w sieciach kablowych, 
publicznego prezentowania, dystrybucji lub ekstrakcji produktu lub dowolnego znaku 
towarowego lub objętego prawami autorskimi dzieła stanowiącego część niniejszego 
produktu. Grę wyprodukowała i opublikowała firma Dovetail Games.  

 

Wszystkie marki i znaki towarowe są używane za pozwoleniem. Jeśli osoby, zespoły, łowiska, 
związki czy organizacje są zawarte w grze niezgodnie ze swoją wolą, prosimy o kontakt. 
Podejmiemy wszelkie uzasadnione starania mające na celu zadbanie o prawa osób trzecich.   



   
 

   
 

Początek 

 

Dziękujemy za zakup gry Bassmaster® Fishing 2022! Niniejsze informacje pomogą w szybkim i 
bezproblemowym rozpoczęciu gry. Gra Bassmaster® Fishing 2022 powstała na silniku Unreal 
Engine 4®. Aby zainstalować grę Bassmaster® Fishing 2022, pobierz program Steam i utwórz 
konto w usłudze Steam. Można to zrobić na stronie https://store.steampowered.com/about/, 
klikając opcję „Zainstaluj Steam”.  



   
 

   
 

STEROWANIE 
Czynność Sterowanie (mysz i klawiatura) Sterowanie (kontroler) XB/PS 

OGÓLNE   

Menu pauzy Esc Przycisk menu / przycisk opcji 

Wyposażenie I  Przycisk Y / przycisk trójkąt 

Wybór wędki Tab Lewo na padzie kierunkowym / 
przycisk kierunku "w lewo" 

Rozpoczęcie rzutu Prawy przycisk myszy LT / L2  

Dostosuj długość haczyka Caps lock  

Zmień kamerę na pod/ponad wodą V Przyciśnij LS / L3 

POZYCJA DO RZUTU   

Zwiększenie mocy rzutu (zarzucanie 
proste) 

Przytrzymaj LPM Przytrzymaj RT/ przytrzymaj R2  

Rzut (zarzucanie zaawansowane)  Przytrzymaj PPM Przytrzymaj LT/ przytrzymaj L2 

Zmień metodę zarzucania Q Przyciśnij LS / L3 

Zdejmij żyłkę R Przycisk B / przycisk kółko 

Zwiększenie szybkości zwijania 0 (zero) RB / R1 

Zmniejszenie szybkości zwijania  9 LB / L1 

Zwiększenie siły hamulca Rolka myszy – góra Góra na padzie kierunkowym / 
przycisk kierunku "w górę" 

Zmniejszenie siły hamulca  Rolka myszy – dół Dół na padzie kierunkowym / 
przycisk kierunku "w dół" 

Obrót w lewo  A Lewy drążek / lewy drążek 

Obrót w prawo D Lewy drążek / lewy drążek 

ŁÓDŹ   

Płyń do przodu  W RT / R2 

Płyń do tyłu  S LT / L2 

Obrót w prawo D Lewy drążek / lewy drążek 

Obrót w lewo A Lewy drążek / lewy drążek 

Dostosowanie zbliżenia kamery  B  

Wyszukiwacz ryb / minimapa (zmiana)  R Przycisk B / przycisk kółko 

Rozpoczęcie rzutu (w łodzi) Q Przycisk X / przycisk kwadrat 

Regulacja silnika trollingowego 
(przytrzymaj)  

Przytrzymaj Shift Przycisk X / przycisk kwadrat 

Przyśpieszenie (trolling) Strzałka w górę Góra na padzie kierunkowym / 
przycisk kierunku "w górę" 



   
 

   
 

Redukcja prędkości (trolling) Strzałka w dół Dół na padzie kierunkowym / dół 
przycisk kierunku "w dół" 

Skręt w lewo (trolling)  Strzałka w lewo Lewo na padzie kierunkowym / 
przycisk kierunku "w lewo" 

Skręt w prawo (trolling) Strzałka w prawo Prawo na padzie kierunkowym / 
przycisk kierunku "w prawo" 

Uruchom silnik trollingowy (Automatyczny) (Automatyczny) 

ZWIJANIE   

Zwijanie  LPM LT / L2 

Poruszanie wędziskiem Środkowy przycisk myszy  

Finezyjne sterowanie PPM RT / R2 

 

  



   
 

   
 

Menu główne 
Po pierwszym uruchomieniu gry Bassmaster® Fishing 2022 wyświetlony zostanie ekran logowania do 
usługi Dovetail Live z opisami funkcji w niej dostępnymi. 

 

Strona główna 
Strona główna w menu głównym pozwala wkroczyć prosto do akcji dzięki opcjom: Łowiska 
Bassmaster, Kariera i Bassmaster Online. W menu mistrzostwa możesz sprawdzić swoje postępy w 
wyzwaniach mistrzostwa.  

Zarządzaj 
W menu zarządzania możesz zmienić odzież na treningi wędkarskie czy turnieje. Możesz także kupić i 
wybrać łódź wędkarską oraz ustawić barwy burt. W sekcji zarządzania możesz także dokonać selekcji 
i ulepszeń sprzętu wędkarskiego, w tym wędek, kołowrotków i przynęt. 

Mistrzostwo 
Sprawdź postępy w wykonywaniu wyzwań dla mistrzów Bassmaster® Fishing 2022 Mastery 
Challenges na karcie Mistrzostwo. W tym menu sprawdzisz, jak Ci idzie, a także poznasz wyzwania, 
które możesz ukończyć na różnych łowiskach czy w różnych trybach gry. 

Sklep 
W sklepie możesz kupić nowe DLC, w tym nowe łowiska, nowy sprzęt czy pakiety cyfrowych 
luksusowych ulepszeń. 

 



   
 

   
 

Tryby gry 

 

Łowiska Bassmaster 
Ten tryb jest dla graczy ceniących sobie relaksujące wędkowanie bez presji ze strony konkurencji. 
Wybierz jedno z dostępnych w grze łowisk, eksploruj własnym tempem akwen i przygotowuj się do 
udziału w turnieju wędkarskim. 

Tryb kariery 
Karierę możesz zacząć jak zawodowcy, uczestnicząc w wielu turniejach już na samym jej początku. 
Czekają na Ciebie wyzwania dla profesjonalistów, turnieje wielkoszlemowe i tradycyjne, turnieje 
uniwersyteckie, otwarte, elitarne, a na końcu nawet format The Bassmaster Classic®. 

Online 
Bassmaster Royale 
Bassmaster Royale to zupełnie nowy tryb gry dla miłośników adrenaliny, w którym zmierzysz się z 
innymi graczami. Wygra ten, kto wyeliminuje wszystkich konkurentów. Tryb wykorzystuje tradycyjne 
reguły Bassmaster. Liczy się całkowita waga 5 największych bassów (bassy wielkogębowe, 
małogębowe lub plamiste)/ Aby nie wypaść z rywalizacji i pozostać w grze do końca, Twój połów 
musi ważyć więcej niż ryby innych graczy. Gracz, który złapie najcięższe ryby do końca zawodów, 
wygrywa. 

Gra Dowolna 
W grze dowolnej online możesz łowić ryby ze znajomymi. Wybierz serwer łowiska i dołącz do zabawy 
z innymi wędkarzami. 

 



   
 

   
 

Przystań wędkarza 

 

Legendarne zdobycze 
Na każdym łowisku możesz złowić 10 legendarnych ryb. Na stronie Legendarne zdobycze możesz 
śledzić ryby złapane do tej pory, a także te, których jeszcze nie udało Ci się złowić.  

Lista gatunków 
Na liście gatunków znajdziesz wszystkie ryby, które możesz złowić w grze Bassmaster® Fishing 2022, 
a także Twoje największe zdobycze ze wszystkich gatunków. Strona zawiera także krótkie opisy ryb, 
dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę o swoich przyszłych zdobyczach. 

Sponsorzy 
Na stronie Sponsorzy możesz ustawić 5 aktywnych sponsorów swojego wędkarza. Podczas gry 
wędkarz będzie zjednywał sobie fanów za każdą złowioną rybę i każdy wygrany turniej. Im większe 
okazy lub im ważniejsze turnieje, tym więcej zdobędziesz miłośników, z kolei coraz większa liczba 
fanów sprawi, że sponsorzy będą spoglądali na Ciebie coraz życzliwszym okiem. Poprawa relacji ze 
sponsorami daje zniżki na wyposażenie i ulepszenia sprzętu dostępne w menu zarządzania.  

Profil gracza 
Na stronie profilu gracza znajdziesz przegląd statystyk gracza, w tym całkowitą wagę złowionych ryb, 
postęp w trybie kariery oraz inne dane dotyczące konkretnych łowisk.  

Samouczek 
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z grą Bassmaster® Fishing 2022, zacznij od samouczka 
wyjaśniającego podstawy. Dowiesz się z niego, jak korzystać z łodzi, wybierać wędki i łowić ryby, co 
przygotuje Cię do udanego startu w pierwszym turnieju. 



   
 

   
 

Zarzucanie wędki  

 

Prosta metoda zarzucania 

1. Podstawową metodę zarzucania można włączyć w menu ustawień znajdujących się 
w zakładce „Gra”. Wystarczy w „Metodzie zarzucania” ustawić „Podstawową metodę 
zarzucania”. 
2. Aby wejść w tryb „zarzucania”, stojąc nad wodą, naciśnij PPM (LT / L2), co 
spowoduje pojawienie się paska siły.  
3. Aby rozpocząć wypełnianie paska siły, przytrzymaj LPM (RT / R2). 
4. Zwolnij przycisk, aby zarzucić. Unikając jednak czerwonej strefy, która powoduje 
utratę celności zarzucenia. 

Zaawansowana metoda zarzucania 

1. Pełną kontrolę nad zarzucaniem można włączyć w menu ustawień znajdujących się 
w zakładce „Gra”. Wystarczy wybrać opcję „Pełna kontrola nad zarzucaniem” dla 
„Metody zarzucania”.  
2. Aby wejść w tryb zarzucania, stojąc nad wodą, przytrzymaj PPM (LT / L2).  
3. Przesuń mysz (albo prawy drążek) do siebie, aby unieść wędkę nad głowę. 
4. Przesuń mysz (albo prawy drążek) do przodu, aby skierować wędkę przed siebie. 
5. Puść PPM (LT / L2), gdy ciężarek znajdzie się nad twoją głową. 

 

 Interfejs łowienia 

 



   
 

   
 

Konto Dovetail Live 
Na forach firmy Dovetail znajdziesz dyskusję o wszystkich aspektach gry Bassmaster® Fishing 
2022. Nasza stale rosnąca i prężna społeczność entuzjastów wędkarstwa z całego świata 
skupia zarówno doświadczonych wędkarzy, jak i graczy dopiero rozpoczynających swoją 
przygodę z symulatorami wędkarstwa. Dlatego warto założyć konto i dołączyć do naszej 
społeczności — zrób to jeszcze dziś! Z wielką radością powitamy cię na pokładzie! Więcej 
znajdziesz na stronie: https://forums.dovetailgames.com 
 
Dovetail Live to usługa online, umożliwiająca graczom kontakt z produktami Dovetail oraz z 
innymi użytkownikami w środowisku przygotowanym specjalnie z myślą o fanach symulacji. 
Usługa Dovetail Live będzie rozwijana, aby stała się sercem gry Bassmaster® Fishing 2022. 
Dzięki niej gracze będą mogli zmaksymalizować przyjemność z gry, zdobywając nagrody i 
budując społeczność osób o podobnych upodobaniach.  
Rejestracja konta Dovetail Live jest całkowicie dobrowolna. Tym niemniej użytkownicy, którzy 
się zarejestrują, będą mogli otrzymywać określone korzyści. Więcej znajdziesz na stronie: 
https://live.dovetailgames.com 

Rozwiązywanie problemów  
W wypadku jakichkolwiek problemów związanych z grą Bassmaster® Fishing 2022 prosimy o 
kontakt z personelem obsługi klienta pod adresem 
https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home. Można również zapoznać się z 
informacjami zawartymi w dziale pomocy naszego forum: 
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/dovetailfishing  

Twórcy  
Wyczerpującą listę twórców znajdziesz w menu „Opcje”.  

 

https://forums.dovetailgames.com/
https://dovetailgames.freshdesk.com/support/home
https://forums.dovetailgames.com/forums/fishing/
https://www.youtube.com/c/dovetailfishing
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