
Ściąga z Monastyru 
 

Nazwa testu Współczynnik i umiejętność Uwagi 
Testy siłowe Budowa\ Atletyka  

Skakanie i upadki Zręczność\ Wysportowanie  
Rzucanie i unikanie Zręczność \Wysportowanie Refleks- unikanie wystrzałów 

Testy kondycji Wytrwałość\ Atletyka  

Kary za przeciążenie Budowa- zmniejsza PT 20kg=10PT- B; 50kg=20PT- B: 
100kg=30PT- B 

Wspinaczka Zręczność\  Wysportowanie\ 
Wspinaczka  

Pływanie Budowa\ Pływanie  
Gonitwy piesze Zręczność\ Wysportowanie  
Gonitwy konne Zręczność\ Jazda konna Dobry koń- dodać 2-6 PS 

Testy spostrzegawczości Spostrzegawczość\ Nasłuch i 
Wypatrywanie  

Skradanie 

Zręczność\ Wysportowanie\ 
Ukrywanie: Przeciwnik: 

Spostrzegawczość\ Nasłuch i 
Wypatrywanie 

 

Śledzenie Spryt\  Wysportowanie  

Tropienie Spostrzegawczość\ Przetrwanie\ 
Tropienie  

Zbieranie informacji Wiarygodność\ Zbieranie 
informacji  

Przekonywanie Wiarygodność VS Spryt i 
umiejętność 

Można użyć też Autorytetu. 
Wynika to z pozycji 

Przekupywanie Wiarygodność VS Spryt Kilka PT dla broniącego się w 
zależności od proponowanej kwoty 

Blefowanie Wiarygodność\ Blef VS Spryt\ 
Czytanie Emocji  

Wykrycie kłamstwa Wiarogodność\ Blef VS Spryt\ 
Czytanie Emocji  

Handlowanie i Targowanie Spryt\ Handel Test przeciwstawny 

Obłaskawianie zwierząt Wiara\ Postępowanie ze 
zwierzętami  

Sztuka oswajania Wiara\ Postępowanie ze 
zwierzętami PT za np. psa=2 

Tresowanie Wiara\ Spryt\ Postępowanie ze 
zwierzętami Wymaga dłuższego czasu 

Testy wiedzy Spryt\ Umiejętność  
Przeszukiwanie bibliotek i ksiąg Spryt\ Zbieranie informacji  

Testy manualne i techniczne Spryt\ Umiejętność Naprawa, Opatrywanie 

Testy przerażenia Opanowanie\ Umiejętność Okultyzm(Ciemność), 
Fechtunek(walka na śmierć) itd. 

Jasność umysłu Opanowanie Przy ryzykownej akcji, 
nieprzewidzianej sytuacji 

 

Stosowanie współczynników 
Budowa 

• Testów siłowych np. wyważania drzwi, przenoszenia ciężarów, siłowania się na rękę, unieruchamiania 
pochwyconego przeciwnika, rzucania ciężarami na odległość, ogłuszania, itp., 

• Modyfikowania otrzymanych obrażeń 
• Określania, jak wielkie obciążenie zaczyna postaci przeszkadzać. 



Zręczność 
• Testów sprawnościowych, np  jazdy konno, pływania, skakania przez rozpadliny, ścigania się, 

wspinaczki na niewielkich odcinkach, celnego rzucania niewielkimi przedmiotami itp. 
Spryt 

• Testów umysłowych, np. czytania map, odnajdywania w księgach ważnych informacji, zawiłych 
dysput, prób zrozumienia trudnych kwestii naukowych czy teologicznych itp., 

• Testów wiedzy, np. historii, geografii, botaniki i zoologii, okultyzmu i znajomości magii itp.,  
• Zapamiętywania treści przeczytanych ksiąg i zaklęć. 

Spostrzegawczość 
• Testów percepcji, np. wypatrywania ukrytych przeciwników, dostrzegania szczegółów w otoczeniu lub 

podejrzanych emocji w zachowaniu spotkanych osób, wyławiania godnych uwagi dźwięków, 
• Określania kolejności podejmowanych działań 

Wiarygodność 
• Testów przekonywania i blefowania, 
• Określania, jak bohater jest postrzegany i traktowany przez innych. 

Wytrwałość 
• Sprawdzania, na ile bohater zdolny jest do działania mimo ran,  
• Testów woli, np. walki z sennością podczas warty, walki ze zniechęceniem wynikającym ze zmęczenia 

lub głodu, podczas mozolnej pracy, wyczerpujących podróży itp. 
Opanowanie 

• Testów odwagi, np. przy spotkaniach z bestiami i demonami albo przeważającymi siłami wroga, 
podczas wędrówek przez budzące grozę miejsca lub w niebezpiecznych sytuacjach, jak choćby próby 
zmierzenia się z przepaścią w górach itp., 

• Testów panowania nad sobą, np. podczas maskowania silnych emocji, uspokajania nerwów itp. 
Wiara 

• Modyfikowania testów odwagi- w obliczu sił Ciemności albo w walce o świętą i słuszną sprawę itp., 
• Modyfikowania testów uporu, w podobnych sytuacjach jak w przypadku odwagi,  
• Modyfikowania testów wiarygodności – wobec ludzi, dla których wiara jest ważniejsza od wszystkiego, 

głównie zaś wobec prostego ludu, 
• Obrony przed demonami oraz mocami magii i Ciemności, 
• Czarownikom pozwala oddziaływać na umysły innych ludzi. 

 

Rany 
 

Rodzaj rany Test zdany Test nie zdany  
Draśnięcie 0 -1 
Rana lekka -1 -3 
Rana ciężka -3 -6 

Rana śmiertelna -6 - 
Trafiony musi wykonać test wytrwałości. 
 

Wykorzystanie Punktów Przewagi 
 

• Przejęcie inicjatywy: Można zużyć 1 PP, aby zmniejszyć o 1 różnicę wyników Ataku i Obrony 
konieczną do przejęcia Inicjatywy. 

• Wybór celu ataku: W walce z wieloma przeciwnikami Atakujący może poświęcić 1 PP, by 
zadecydować którego z obrońców zaatakuje. 

• Krytyczne pchnięcie: Poświęcając 2 PP Atakujący może podnieść wynik rzutu o 1 oczko. Wynik 20 to 
rana o poziom wyższa. 

• Odpowiednie ustawienie się: Walcząc z kilkoma przeciwnikami walczący może poświęcić  2 PP, by 
odebrać przeciwnikom jedną kość. Wybór przeciwnika, któremu odbiera się kość należy do stosującego 
„Odpowiednie ustawienie się” gracza, wybór kości należy do przeciwnika.  

• Doskok: Poświęcając 3 PP Atakujący zmniejsza dystans o 1. 
• Wymuszenie błędu: Poświęcając 5 PP Atakujący- w sytuacji, gdy Obrońca deklaruje Akcję 

Szermierczą Odskok – sprawia, że przeciwnik się potyka i przewraca. Pechowiec traci przez to dwie 
kości k20 (jeśli nie ma tylu, traci je z następnej tury).  


