
UMIEJĘTNOŚCI  
Umiejętność w FATE określają zdolność bohatera do 

wpływania na narrację i świat gry. Umiejętności są określane za 
pomocą Drabinki (patrz niżej). Bazowa wartość Umiejętności 
wynosi +0.

Żeby użyć Umiejętności wykonaj rzut 4 kośćmi Fudge (4kF) i 
dodaj jej wartość. Następnie porównaj wynik z trudnością, lub 
przeciwstawnym rzutem. Jeśli działający gracz (ten, którego tura 
właśnie się rozgrywa) osiągnie, lub przewyższy wymagany wynik, 
akcja zakończyła się sukcesem.  Jeśli nie, kończy się porażką.

Gdy akcja jest odpierana przez innego bohatera, mówimy, że 
następuje rywalizacja. Trudność takiej akcji równa jest wynikowi 
rzutu na Umiejętność broniącej się postaci.

Sukces mierzony jest w „przebiciach”. Odejmij trudność od 
wyniku rzutu, żeby określić liczbę przebić. 0 przebić oznacza 
marginalny sukces. Więcej przebić oznacza większy stopień 
sukcesu, który mierzony jest na dwa sposoby: jakość i szybkość. 
(Szczegółowe zasady dotyczące konfliktów znajdują się dalej).

Jakość reprezentuje wytrzymałość. Żeby anulować taki sukces, 
potrzebny jest test przeciwko trudności powiększonej o jakość.

Szybkość sprawia, że wynik akcji jest szybszy, lub dłużej trwa. 
Każde przebicie pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie czasu w 
Tabeli obliczania czasu (patrz niżej).

STRUKTURA UMIEJĘTNOŚCI  
Istnieją dwie struktury Umiejętności: kolumna i piramida.
Kiedy Umiejętności używane są według kolumny, każda musi 

posiadać jedną lub więcej Umiejętności znajdujących się jeden 
poziom poniżej. Żeby posiadać dwie Umiejętności na +3, bohater 
musi mieć przynajmniej dwie na +2 i przynajmniej tyle samo na 
+1, co poziom wyżej.

Struktura piramidy jest podobna, z tym że na niższym 
poziomie zawsze musi być więcej Umiejętności, niż poziom 
wyżej.

ASPEKTY  
 Aspekt jest krótkim wyrażeniem, które określa w sposób 

narracyjny dowolną rzecz. Aspekty mogą być używane do 
opisywania ludzi, miejsc i przedmiotów. Mogą być zarówno dobre 
jak i złe.

Aspekty są używane wraz z zasobami zwanym FATEpunktami, 
lub FP. Gracze zaczynają każdą sesje z ilością FP równą ilości 
Aspektów (patrz niżej).

Przykładowe aspekty:
• Silny jak wół
• Dziewczyna w każdym porcie
• Zawsze spłacam swoje zobowiązania
• Najlepszy szermierz Francji

DZIAŁANIE ASPEKTÓW  
Przywołanie – wydaj FP żeby przywołać Aspekt znajdujący się 

na karcie twojego bohatera. 
Przywołania mogą mieć dwa skutki. Aktywny gracz 
otrzymuje +2 do rzutu, albo może ponownie rzucić 
wszystkimi kośćmi i zatrzymać nowy wynik. Każdy 
Aspekt może być wykorzystany tylko raz na akcję.

Przy akcjach, w których nie ma rzutu, po prostu dodaj +2 
do wartości Umiejętności

Aktywacja – działa jak przywołanie Aspektu, z tą różnicą, że 
dotyczy Aspektu niebędącego na karcie działającego bohatera 
(Aspektu broniącego się bohatera, sceny, czy przedmiotu 
uczestniczącego w akcji).

Deklaracje – gracz może wydać FP żeby dołożyć do narracji 
dowolny fakt, związany z Aspektem. MG ma ostatnie słowo, 
odnośnie tego co jest a co nie jest dozwolone, lecz gracze powinni 
mieć dzięki temu niewielki wpływ na przebieg akcji.

Przy deklaracjach nie wykonujemy żadnych rzutów.
Wymuszenia – Aspekty mogą również sprawiać problemy – do 

tego służą wymuszenia. Wymuszone  Aspekty sprawiają, że 
bohater pakuje się w kłopoty. Gdy następuje wymuszenie, MG 
oferuje FP. Jeśli go zaakceptujesz, musisz też zaakceptować 
problematyczne działania swojej postaci. Jeśli chcesz się temu 
sprzeciwić, musisz zrezygnować z oferowanego FP i zapłacić 
jednym ze swoich.

KONFLIKTY  
Konflikty rozgrywają się gdy dwie strony (bohaterowie, grupy 

bohaterów) działają przeciwko sobie, a akcji nie da się 
rozstrzygnąć jednym rzutem. Może to być walka, próba 
uwodzenia, kampania polityczna, lub inna podobna akcja.

Najpierw określ zakres konfliktu. Czy to próba uwiedzenia? 
Walka na śmierć i życie? itd. W ten sposób dowiesz się jakie 
Umiejętności będziesz używać, który wskaźnik Presji będziesz 
wykorzystywał i ewentualnie jakie Konsekwencje będą właściwe 
(patrz niżej).

Gdy skala konfliktu zostanie ustalona, musisz określić kto 
działa pierwszy. Wybierz jedną Umiejętności – będzie ona służyła 
do określania inicjatywy. Wybierz kolejną – użyją ją gdy trzeba 
będzie rozstrzygnąć remis. Porównaj pierwszą Umiejętność, 
następnie rozstrzygnij remisy – jeśli i to nie pomogło reszta 
bohaterów działa jednocześnie.

Gdy przychodzi twoja tura, musisz zdecydować jaką wykonać 
akcję. Masz poniższe możliwości:

Manewr – odnosi się do wszystkiego, co w innych 
okolicznościach nazwalibyśmy używaniem taktyki, przewagi nad 
przeciwnikiem, dobrego umiejscowienia, itp. W mechanice gracz 

wykonuje rzut, żeby stworzyć Aspekt dla swojego przeciwnika a 
następnie aktywuje go na swoją korzyść.

Wybierz umiejętność za pomocą której umieścisz 
Aspekt. Trudność przeciwko miejscom i przedmiotom 
wynosi +0. Przeciwnicy muszą zmierzyć się bohaterem 
w teście przeciwstawnym. 

Zdobicie 0, lub 1 przebicia skutkuje nadaniem 
„miękkiego” Aspektu, który znika po jednej aktywacji. 
„Przypięte” Aspekty trwają całą scenę.

Każdy może wykonać własny Manewr przeciwko 
przebiciom udanego Manewru żeby go anulować.

Niektóre Aspekty mogą stracić sens po jakimś czasie. 
Przykładowo, Aspekt „Na celowniku” używany przy 
celowaniu traci sens, jeśli strzelec odłożył w pewnym 
momencie karabin. Gdy tak się dzieje, Aspekty zostają 
usuwane.

Za każdym razem gdy Manewr skutecznie stworzy 
Aspekt na wybranym celu, gracz, który go stworzył może 
dokonać darmowej aktywacji, lub przekazać ją innemu 
graczowi.

Obrona – broniący się bohater otrzymuje +2 do wszystkich 
rzutów na obronę, ale nie wykonuje swojej akcji.

Blok – jeden bohater działa tak, żeby przeszkodzić innemu w 
wykonaniu określonej akcji. Generalnie polega to na użyciu jednej 
Umiejętności, żeby powstrzymać użycie innej.

Blokujący gracz wykonuje test wybranej Umiejętności. 
Od tego momentu wszyscy, którzy będą chcieli dokonać 
akcji blokowanej przez bohatera, muszą wykonać rzut 
przeciwko trudności ustalonej przez wynik testu (jeśli 
jest wyższa niż normalna trudność tej akcji).

Ruch – istnieją dwie możliwości poruszania się: chodzenie i 
bieganie.

Chodzenie nie zajmuje bohaterowi całej akcji, zamiast 
tego otrzymuje on karę -1 do podstawowej akcji i rusza 
się o 1 strefę (patrz niżej).

Bieganie zajmuje całą akcję bohatera i przemieszcza go o 
liczbę stref równą wynikowi testu odpowiedniej 
Umiejętności (minimum 1).

Strefy to obszary, w których rozgrywają się konflikty. 
Pokój w typowym domu jest przykładem jednej strefy. 
Boisko do koszykówki będzie się składało z 4 stref. 
Zasięg stref powinien się pokrywać z logicznym 
podziałem obszaru, na którym się znajdują.

Bohaterowie, którzy są nieuzbrojeni, lub posiadają broń 
do walki wręcz mogą zaatakować jedynie osoby 
przebywające w tej samej strefie. Broń rzucana ma zasięg 



1 strefy, broń palna do 3 stref.

Strefy mogą być oddzielone przez bariery. Dodają one 
liczbę dodatkowych stref, które bohater musi pokonać 
przed przejściem do kolejnej strefy. Bariera o wartości 1 
może oznaczać trudny teren, a 3 może być ogrodzeniem. 
Bohaterowie, którzy nie są w stanie pokonać bariery za 
jednym razem, mogą kumulować przebicia w kolejnych 
turach.

Atak – akcja ma na celu wyrządzić jakąś szkodę innemu 
bohaterowi, zależną od rodzaju konfliktu.

Wykonaj rzut używając odpowiedniej Umiejętności. 
Obrońca również broni się rzutem na odpowiednią 
Umiejętność. Jeśli atak zakończy się sukcesem, obrońca 
otrzymuje Presję, równą  liczbie przebić.

Bohaterowie otrzymujący Presję odznaczają liczbę 
kwadratów równą ilości przebić, na odpowiednim torze 
Presji. Fizyczne obrażenia, choroby, powierzchowne rany 
zaznaczane są na torze Zdrowia. Emocjonalna trauma, 
szok umysłowy, napięcie mentalne zaznaczane są na 
torze Niezłomności. Tory Presji odnawiają się na końcu 
konfliktu.

Gdy tor Presji wypełni się, bohater zostaje 
wyeliminowany. Tacy bohaterowie zostają usunięci z 
konfliktu w sposób odpowiadający jego naturze. 
Bohaterowie mogą temu przeciwdziałać ponosząc 
Konsekwencje, żeby zredukować Presję.

Konsekwencje są specjalnymi Aspektami (określonymi 
przez bohatera, który je otrzymuje), których używa się 
do redukcji Presji. Posiadają wartość, czyli ilość punktów 
o które obniżają Presję, oraz czas, jaki zajmuje ich 
wyleczenie:

• Nieznaczna konsekwencja (2/scena)
• Średnia konsekwencja (4/sesja)
• Poważna konsekwencja (6/opowieść)
Bohater, który zadaje przeciwnikowi Konsekwencję, 
może ją raz za darmo aktywować.

TWORZENIE BOHATERA  
Najpierw MG musi stworzyć listę Umiejętności, zdecydować 

jaką mają strukturę i wybrać jaki jest początkowy poziom gry. 
Poniższa lista zawiera liczbę punktów Umiejętności i maksimum 
ich wartości:

• nowicjusz – 20 (+4)
• weteran – 25 (+4)
• bohater – 30 (+5)
• legenda – 35 (+5)
• superbohater – 40 (+6)

Następnie gracze tworzą bohaterów.
Wybierz Aspekty dla bohatera. Jeden powinien zawierać 

ogólną koncepcję bohatera. Drugi powonień wiązać go z jakimś 
rodzajem problemów. Trzeci powinien łączyć go z innym BG. 
Pozostałe dwa powinni uzupełniać bohatera i MG musi 
zdecydować czy muszą one spełniać jakiekolwiek kryteria. 
Bohaterowie mogą startować z większą ilością Aspektów, w 
zależności od poziomu gry.

Umiejętność kosztuje tyle punktów ile wynosi jej wartość. 
Pamiętaj aby tak zakupywać Umiejętność, aby zgadzały się one ze 
strukturą umiejętności.

Na końcu stwórz tory Presji. Każdy powinien być związany z 
jakąś Umiejętnością, która zwiększa jego długość. Rozmiar toru 
równy jest maksimum Umiejętności plus ½ (zaokrąglona w górę) 
wartości umiejętności z nim związanej (np. nowicjusz będzie miał 
4+ ½ związanej Umiejętności).

ROZWÓJ  
Bohaterowie rozwijają się i zmieniają w trakcie gry.
Gracz może zmienić jeden Aspekt na sesję. Ta modyfikacja 

powinna w jakiś sposób odzwierciedlać wydarzenia, które miały 
miejsce w czasie gry.

Mogą także dodać 1 punkt Umiejętności na przygodę (mniej 
więcej co 3 sesje). Maksimum Umiejętności zwiększa się, gdy 
suma punktów umiejętności zwiększy się do następnego poziomu 
kampanii. Przykładowo, przy 30 punktach, maksimum rośnie z +4 
do +5.

Drabinka FATE

+8 Legendarny
+7 Epicki
+6 Fantastyczny
+5 Wybitny
+4 Świetny
+3 Dobry
+2 Niezły
+1 Przeciętny
0 Słaby
-1 Mierny
-2 Fatalny
-3 Tragiczny
-4 Katastrofalny

Tabela określania czasu
Natychmiast
Kilka chwil
Pół minuty
Kilka minut
Kwadrans
Pół godziny
Godzina
Kilka godzin
Popołudnie
Dzień
Kilka dni
Tydzień
Kilka tygodni
Miesiąc
Kilka miesięcy
Kwartał
Pół roku
Rok
Kilka lat
Dekada
Całe życie

Chcesz więc zagrać gorylem pilotującym dwupłatowiec?
Tekst – Michael Moceri

Układ ulotki – Brad Murray
Tłumaczenie i zmiany – Grzegorz „Gan” Nowak

Niniejsza broszura jest udostępniona na licencji  Creative 
Commons-Użycie Niekomercyjne. To znaczy możesz kopiować do 

woli ale pamiętaj, żeby oznaczyć autorów i nie możesz na tym 
zarobić ani grosza. Dzięki!

Część tej broszury pochodzi z Otwartej Zawartości Gry 
objętej Licencją Otwartej Gry (Drabinka FATE i Tabela określania 

czasu. Pełnej licencji szukaj w oryginalnej broszurze na: 
http://tinyurl.com/FATEpl-edycjabroszurowa



W celu korzystania z niniejszego dokumentu wydrukuj obustronnie 
tylko dwie pierwsze strony broszury ignorując ostatnią.

Licencja Otwartej Gry

Wersja 1.0a PL

Poniższy tekst jest własnością Wizards of the Coast, Inc, Copyright 
2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). Wszystkie prawa 
zastrzeżone.

1. Określenia: (a) "Udzielający" oznacza właściciela praw 
autorskich i/lub znaków towarowych, który przyczynia się do 
tworzenia Otwartej Zawartości Gry; (b) "Materiały Pochodne" 
oznacza materiały objęte prawami autorskimi, włączając w to 
opracowania i tłumaczenia (w tym na języki komputerowe), cytaty, 
modyfikacje, korektę, dodatki, rozszerzenia, uaktualnienia, 
ulepszenia, kompilacje, skróty lub inne formy w jakich istniejące 
dzieło może być ponownie opublikowane, adaptowane lub 
zmienione; (c) "Dystrybucja”" oznacza reprodukcję, udzielenie 
licencji, najem, użyczenie, sprzedaż, emisją, wystawienie na widok 
publiczny, transmisję lub innego rodzaju dystrybucję; (d) "Otwarta 
Zawartość Gry" oznacza mechanikę gry, włączając w to metody, 
procesy i procedury w takim zakresie, że nie zawierają Tożsamości 
Produktu i są rozszerzeniem wcześniejszego dzieła i wszelkiej 
dodatkowej zawartości jednoznacznie określonej przez 
Udzielającego, jako Otwarta Zawartość Gry i oznaczająca każde 
dzieło objęte tą Licencją, włączając w to tłumaczenia i Materiały 
Pochodne chronione prawem autorskim, lecz wyłączając 
Tożsamość Produktu. (e) "Tożsamość Produktu" oznacza nazwę, 
logo i znaki szczególne w tym szatę graficzną produktu lub serii 
produktów; artefakty, stworzenia, postacie, opowieści, scenariusze, 
fabułę, elementy tematyczne, dialogi, wydarzenia, języki, ilustracje, 
symbole, wzory, wyobrażenia, podobizny, formaty, pozy, pomysły, 
motywy oraz graficzne, fotograficzne i inne zobrazowania graficzne 
lub dźwiękowe; imiona i opisy postaci; nazwy i opisy czarów, 
efektów magicznych, schematów zachowań, drużyn, ważnych 
osobistości, podobieństw, specjalnych umiejętności, miejsc, lokacji, 
środowiska, stworzeń, wyposażenia, magicznych i nadnaturalnych 
zdolności lub efektów, logo, symboli lub projektów graficznych; i 
wszystkie inne Znaki Towarowe lub Zastrzeżone Znaki Towarowe 
jasno określone jako Tożsamość Produktu, przez ich właściciela, 
za wyjątkiem Otwartej Zawartości Gry. (f) "Znak Towarowy" 
oznacza logo, nazwy, znaki, motto, układ graficzny 
wykorzystywany przez Udzielającego do identyfikacji siebie, lub 
swoich produktów lub powiązanych produktów stworzonych przez 
Udzielającego według zasad Licencji Otwartej Gry. (g) "Użytek", 
"Użyty" lub "Używanie" oznacza użytkowanie, dystrybucję, 
kopiowanie, edytowanie, formatowanie, modyfikowanie, 
tłumaczenie lub w jakikolwiek inny sposób wytwarzanie Materiałów 
Pochodnych według zasad Licencji Otwartej Gry. (h) "Ty", "Twój" i 
inne odwołania w drugiej osobie liczby pojedynczej oznaczają 

licencjobiorcę w rozumieniu tej umowy.

2. Licencja: Ta Licencja dotyczy każdego fragmentu Otwartej 
Zawartości Gry, który zawiera informację, wskazującą, że Otwarta 
Zawartość Gry może być użyta tylko na warunkach tej Licencji. 
Musisz załączyć taką informację do każdego fragmentu Otwartej 
Zawartości Gry, którego Używasz. Nie można dodawać ani 
ujmować żadnych postanowień do i z niniejszej Licencji, oprócz 
możliwości wymienionych w Licencji. Żadne inne warunki i 
postanowienia nie mogą się odnosić do Otwartej Zawartości Gry 
rozpowszechnianej na zasadach tej Licencji.

3. Oferta i akceptacja: Używając Otwartej Zawartości Gry 
stwierdzasz, że akceptujesz warunki niniejszej Licencji.

4. Zapewnienia i postanowienia: W zamian za akceptację 
używania tej Licencji, Licencjodawca zapewnia Ci wieczystą, 
ogólnoświatową, wolną od tantiem, niewyłączną licencję o 
postanowieniach niniejszej Licencji na Używanie Otwartej 
Zawartości Gry.

5. Oświadczenie o prawie do udzielenia Licencji: Jeżeli publikujesz 
własne, oryginalne materiały jako Otwartą Zawartość Gry 
stwierdzasz, że Twój wkład jest Twoim wytworem i/lub masz prawo 
do zapewnienia praw gwarantowanych przez niniejszą Licencję.

6. Informacja o Prawach Autorskich: Jesteś zobowiązany 
uaktualniać INFORMACJĘ O PRAWACH AUTORSKICH, tak by 
zawierała dokładny tekst INFORMACJI O PRAWACH 
AUTORSKICH każdego fragmentu Otwartej Zawartości Gry, który 
kopiujesz, modyfikujesz, lub dystrybuujesz, musisz także dodać 
tytuł, datę praw autorskich i nazwę właściciela praw autorskich do 
Informacji o Prawach Autorskich, dla każdego fragmentu Otwartej 
Zawartości Gry, którą dystrybuujesz.

7. Używanie Tożsamości Produktu: Zobowiązujesz się do 
nieużywania żadnej części Tożsamości Produktu, włączając w to 
wskazanie zgodności, chyba że na podstawie odrębnej umowy 
licencyjnej z właścicielem każdego z elementów Tożsamości 
Produktu. Zobowiązujesz się nie wskazywać zgodności lub 
powiązań z żadnym Znakiem Towarowym ani Znakiem Handlowym 
w połączeniu z dziełem zawierającym Otwartą Zawartość Gry, 
chyba że na podstawie odrębnej umowy licencyjnej z właścicielem 
takiego Znaku Towarowego lub Znaku Handlowego. Użycie 
którejkolwiek z Tożsamości Produktu w Otwartej Zawartości Gry 
nie stanowi naruszenia własności danej Tożsamości Produktu. 
Właściciel Tożsamości Produktu wykorzystanej w Otwartej 
Zawartości Gry zachowuje pełne prawa, tytuły i korzyści do i z 
Tożsamości Produktu.

8. Identyfikacja: Jeżeli dystrybuujesz Otwartą Zawartość Gry 
musisz jasno określić jaka część pracy przez ciebie 
dystrybuowanej jest Otwartą Zawartością Gry.

9. Uaktualnienie Licencji: Wizards lub jej określeni Przedstawiciele, 
mogą publikować uaktualnione wersje niniejszej Licencji. Możesz 
używać każdej autoryzowanej wersji tej Licencji do kopiowania, 
modyfikacji i dystrybucji każdej Otwartej Zawartości Gry, 
oryginalnie dystrybuowanej na niniejszej Licencji w dowolnej jej 
wersji.

10. Kopia Licencji: Jesteś ZOBOWIĄZANY dystrybuować kopię 
niniejszej Licencji z każdą kopią Otwartej Zawartości Gry.

11. Użycie danych Udzielającego: Nie możesz wykorzystywać 
nazwy lub nazwiska żadnego z Udzielających do Wprowadzenia 
na rynek ani Reklamy Otwartej Zawartości Gry, chyba że 
posiadasz na to pisemną zgodę Udzielającego.

12. Niemożność wywiązania się: Jeżeli nie jesteś w stanie 
wywiązać się z któregokolwiek warunku niniejszej Licencji w 
stosunku do Otwartej Zawartości Gry, ze względu na ustawę, 
rozporządzenie lub wyrok sądu, nie możesz Używać Otwartej 
Zawartości Gry której dotyczy.

13. Przerwanie: Niniejsza Licencja zostaje automatycznie cofnięta 
jeżeli któryś z warunków w niej zawartych zostanie naruszony, a 
uchybienie nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni od 
stwierdzenia naruszenia. Wszystkie sublicencje działają nadal po 
zerwaniu niniejszej Licencji.

14. Przystosowanie: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej 
Licencji jest niemożliwe do zastosowania, takie postanowienie 
powinno zostać przystosowane, lecz tylko w granicach 
koniecznych dla zapewnienia stosowalności.

15. INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
Open Game License v 1.0a Copyright 2000,
Wizards of the Coast, Inc.
Fudge System 1995 version © 1992-1995 by Steffan O’Sullivan, © 2005 
by Grey Ghost Press, Inc.; Author Steffan O’Sullivan.
FATE (Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment) © 2003 by 
Evil Hat Productions LLC; Authors Robert Donoghue and Fred 
Hicks.
Spirit of the Century © 2006, Evil Hat Productions LLC. Authors 
Robert Donoghue, Fred Hicks, and Leonard Balsera.
Tri-fold FATE © 2010, Michael Moceri
Dla celów niniejszej licencji, żadna część broszury nie jest uważana 
za Tożsamość Produktu.


