Szablon "potwora" – zwykle używany przy opisywaniu zupełnie nowej istoty


[Nazwa istoty]
[Rozmiar, typ i podtypy]
Kości Wytrzymałości:
Inicjatywa:
Szybkość:
Klasa pancerza:
Bazowy atak/zwarcie:
Atak:
Pełny atak:
Front/zasięg:
Specjalne ataki:
Specjalne cechy:
Rzuty obronne:
Atrybuty: S ,Zr ,Bd ,Int ,Rzt ,Cha
Umiejętności:
Atuty:

Klimat/teren: 
Występowanie:
Skala wyzwania:
Skarb:
Charakter:
Rozwój:
Dostosowanie poziomowe:



Szablon "BNa" – zwykle używany przy opisywaniu Bohaterów Niezależnych lub zmodyfikowanych wersji potworów


[Miano]: płeć, rasa i poziomy; SW ; [rozmiar i typ] ([podtypy]); KW ( pw); Inic ; Szyb m ( pól), [inne metody poruszania]; KP ([wszystkie premie i kary do KP]), dotykowy , nieprzygotowany ; bazowy atak ; zwa ; Atk  [lub] ; Całk atk  [lub/oraz] ; SA ; SC ; Char ; MRO Wytrw. , Ref. , Wola ; S , Zr , Bd , Int , Rzt , Cha ; Znane języki:  

Umiejętności i atuty: [umiejętności]; [atuty].

Czary na dzień: /////////; ST rzutu obronnego  + poziom czaru . Poziom czarującego: . 

Typowe przygotowane czary/znane czary: 

Księga czarów: 

Wyposażenie: [najpierw przedmioty magiczne]

[Wytłumaczenie działania zdolności specjalnych]




Format statystyk wprowadzony przez Dungeon's Master Guide II


[Nazwa istoty] 	(SW [SW istoty])
[Rasa, klasa i poziom istoty]
[Skrót oznaczający charakter] [rozmiar, typ i podtypy]
Init ; Zmysły [specjalne formy dostrzegania/wyczuwania], [modyfikatory Nasłuchiwania i Spostrzegawczości]
Aura [zdolności działające na zasadzie aury]
Języki [języki, którymi mówi istota], [specjalne zdolności istoty związane z komunikacją, np. telepatia]

KP , dotykowy , nieprzygotowany [atuty i zdolności wpływające na KP]
PW ( KW) [zdolności wpływające na liczbę otrzymywanych obrażeń i szybkość ich leczenia]
Niewrażliwości [wszystkie niewrażliwości stworzenia]
Odporności [odporności i OC stworzenia]
Wytr. , Ref. , Wola  [ewentualne modyfikatory]
Słabości [słabości i podatności istoty]

Szybkość [szybkość lądowa w metrach] ( pól) [inne formy poruszania]
Wręcz [ataki wykonywane podczas pełnego ataku wręcz] lub
Na dystans [ataki wykonywane podczas pełnego ataku na dystans]
Przestrzeń ; Zasięg 
Bazowy atak , Zwarcie 
Opcje ataku [zdolności i atuty mogące zmodyfikować atak]
Akcje specjalne [akcje, które istota może podjąć w swojej rundzie]
Przedmioty użytkowe [przedmioty, których wykorzystanie trzeba zadeklarować]
Znane czary [czary znane postaci, łącznie z poziomem czarującego i ich liczbą na dzień na danym poziomie]
Przygotowane czary [czary przygotowane przez postać, łącznie z ich poziomem czarującego i domenami]
Zdolności czaropodobne [Zdolności czaropodobne, które może używać postać]

Atrybuty S , Zr , Bd , Int , Rzt , Cha 
SC 
Atuty 
Umiejętności [wszystkie umiejętności, które postać może testować z premią inną niż 0 lub ma w nich rangi]
Wyposażenie [Przedmioty użytkowe oraz] [inne przedmioty w posiadaniu istoty]
Księga czarów [przygotowane czary oraz] [czar znajdujące się w księdze czarów istoty]

Zaczepka: [krótka informacja o istocie, jej strategia lub okrzyk bojowy]

[Wyjaśnienie działania zdolności specjalnych]



