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W co grają Polacy? Ranking najlepiej sprzedających się gier w sieci Saturn

Ich premiery budzą nie mniejsze emocje, niż nowe filmy czy płyty z muzyką. Na kolejne części wyczekują miliony
fanów na całym świecie. Mowa oczywiście o grach komputerowych, które sprawiają, że zapominamy o otaczającym
nas świecie i żyjemy wirtualnymi przygodami ulubionych bohaterów. Eksperci Saturna sprawdzili, jakie gry cieszyły
się największą popularnością wśród graczy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Gry komputerowe i gry wideo są w stanie przenieść nas w zupełnie inną, wirtualną rzeczywistość. Już dawno przestały
być rozrywką zarezerwowaną tylko dla młodzieży,
a stały się pasją osób dorosłych, które w pełni doceniają kunszt włożony w fabułę, zastosowane rozwiązania oraz
niesamowitą grafikę. Co roku fani wybierają z setek premierowych tytułów - od zupełnie nowych produkcji, po kolejne
odsłony dobrze znanych gier. Jakie tytuły cieszyły się dotąd największą popularnością w 2016 r. sprawdzili eksperci
sieci Saturn.
W kraju, gdzie piłka nożna to sport narodowy, pierwsze miejsce „FIFA 16” nikogo nie dziwi. Mimo, iż „FIFA 16”
zadebiutowała we wrześniu ubiegłego roku to gra była dotąd najlepiej sprzedającą się produkcją ostatnich 12 miesięcy.
W tej odsłonie gracze po raz pierwszy mogą wybrać i sterować jedną z 12 kobiecych drużyn narodowych,
przeprowadzić treningi zawodników i doskonalić ich umiejętności, a początkujący gracze mogą skorzystać z porad
wirtualnego trenera. Jak pokazuje ogromne zainteresowanie klientów od dnia premiery następna część piłkarskiej
rozgrywki „FIFA 17” może okazać się jeszcze większym hitem. Kolejne miejsce na podium najlepiej sprzedających się
gier w sieci Saturn zajmuje najnowsza część popularnej symulacji życia, czyli „The Sims 4”. Na kolejną odsłonę
kultowej produkcji twórcy kazali czekać aż 5 lat. W obecnej wersji Simowie mają skomplikowaną osobowość, mogą
przeżywać emocje takie jak złość czy radość, które mają wpływ na ich dalszy rozwój i życie. Mimo, iż od daty wydania
gry minęły już ponad 2 lata to nadal cieszy się ona dużą popularnością. Trzecie miejsce zajmuje, wydana do tej pory
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jedynie na konsolę PlayStation 4, gra „Uncharted 4: Kres złodzieja”. Akcja 4. części przygód Nathana Drake’a skupia
się wokół poszukiwań zaginionego pirackiego skarbu kapitana Henry’ego Avery’ego. Główny bohater razem z bratem
wyrusza w podróż po całym świecie – przemierzają dżungle, niedostępne miasta, a także ośnieżone górskie szczyty,
wszystko po to by odnaleźć ukrytą fortunę. Na kolejnym miejscu, tuż za podium, uplasowała się gra „Tom Clancy's
The Division”, czyli mocna dawka adrenaliny, doceniona przez wielbicieli strzelanek za przekonujący świat gry. Piąte
miejsce należy do najbardziej znanej produkcji polskiego CD Projekt RED – „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, czyli
kontynuacja przygód legendarnego Geralta z Rivii. W tej części białowłosy najemnik, po odzyskaniu pamięci, wyrusza
na poszukiwanie bliskich, między innymi Ciri oraz Yennefer. Gra została doceniona przez branżę i zdobyła wiele
nagród, w tym tytuł gry roku podczas gali The Game Awards w 2015 roku oraz nagrodę „Most Wanted” podczas 31.
oraz 32. edycji Golden Joystick Awards. Na szóstym miejscu uplasowała się najnowsza część serii GTA – „Grand
Theft Auto V”, siódme miejsce zajęła gra „Overwatch”, w której wcielamy się w członka międzynarodowej grupy do
zadań specjalnych, a na ósmej pozycji znalazł się dodatek do najnowszej odsłony przygód Białego Wilka „Wiedźmin 3
Dziki Gon: Krew i Wino”. Na dziewiątym miejscu najchętniej kupowanych gier 2016 roku uplasował się „Rise of the
Tomb Rider”, czyli przygody pięknej Lary Croft, która tym razem przemierza niesamowitą, ale i niebezpieczną Syberię
w poszukiwaniu tajemniczego Proroka. Pierwszą dziesiątkę zamyka, rozgrywający się w epoce kamienia łupanego,
„Far Cry Primal”.
Gorące premiery
W tym roku czeka nas jeszcze kilka długo wyczekiwanych premier – zarówno gier, jak i sprzętu. Jak co roku wielkie
emocje budzi najnowsza odsłona najpopularniejszej futbolowej rozgrywki, która zadebiutowała 28 września br. – „FIFA
17”. Co roku kolejne odsłony futbolowej rozgrywki są wyczekiwane przez wiernych fanów, którzy na długo przed
premierą dyskutują na temat nowych rozwiązań i możliwości technicznych kolejnych edycji. W najnowszej części
najwięcej emocji wśród graczy budzi tryb fabularny, w którym można rozwijać młodego brytyjskiego zawodnika
Aleksa Huntera. Kierujemy jego piłkarską karierę od początków treningów w klubie, aż po sukcesy na największych
stadionach świata. Nasz bohater podobnie jak każda wchodząca gwiazda, pomiędzy kolejnymi meczami i treningami,
przeżywa zawodowe i życiowe rozterki. Od dnia premiery gra cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, o czym
świadczy liczba sprzedanych egzemplarzy, jak i tłumy graczy na turniejach „FIFA 17” organizowanych w sklepach
sieci Saturn. Ta odsłona najpopularniejszej futbolowej rozgrywki z pewnością ma duże szanse na powtórzenie, a nawet
osiągnięcie lepszego wyniku, niż „FIFA 16” i stanie się najchętniej kupowaną grą 2017 roku. Kolejną grą budzącą duże
emocje jest „Battlefield 1”, który swoją premierę miał 21 października. Tym razem gra przenosi graczy na pola bitewne
I wojny światowej. Fani serii z pewnością docenią klimat walki z początku ubiegłego wieku – uzbrojenie, pojazdy oraz
walkę wprost z końskiego grzbietu. Dzięki opcji gry wieloosobowej gracze, będą mogli wziąć udział w
widowiskowych bitwach, w których jednocześnie uczestniczyć może nawet 64 graczy. Również listopad zapowiada się
wyjątkowo gorąco, ponieważ na graczy czekają premiery dwóch głośnych tytułów „Call of Duty: Infinite Warfare”
oraz „Watch Dogs 2”. Pierwsza gra zadebiutuje na rynku już 4 listopada, ale fani od miesięcy toczą na portalach i
forach gamingowych zażarte dyskusje na temat nowej fabuły, która nie jest już rozgrywką z czasów drugiej wojny
światowej czy czasów współczesnych. W tej odsłonie strzelanki twórcy przenieśli akcję do futurystycznego
okołoziemskiego kosmosu. Czy gra okaże się podobnym sukcesem jak pozostałe części, tego dowiemy się już wkrótce.
Nie mniejsze emocje wśród graczy budzi debiutująca na rynku 15 listopada sandboksowa gra akcji „Watch Dogs 2”,
której akcja została przeniesiona do zupełnie nowego miasta – San Francisco i zyskała nową lżejszą fabułę. W
najnowszej odsłonie wcielimy się w postać Marcusa Hollowaya, członka grupy hakerskiej Dedsec, której głównym
celem jest walka z Centralnym Systemem Operacyjnym ctOS, a przede wszystkim dobra zabawa. Gracze z pewnością
docenią najnowszą część za możliwość zaliczania kolejnych zadań na różnorodne sposoby, hakowanie otoczenia za
pomocą najnowszych gadżetów, takich jak dron oraz broń wydrukowana na drukarce 3D, czy poruszanie się po mieście
używając efektownej techniki parkour. Gra z pewnością zapewni dużą dawkę zabawy na długie jesienno-zimowe
wieczory.
Jak pokazuje nasz ranking najchętniej wybierane są gry będące kontynuacją kultowych serii. Producenci prześcigają
się w pomysłach, aby ich kolejne dzieła wzbudziły zachwyt graczy oraz uznanie całej branży – fantastyczne grafiki,
przemyślane scenariusze, świat dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, realni bohaterowie to cechy
charakterystyczne najnowszych edycji. Są to głównie produkcje o wysokich budżetach zbliżających się coraz częściej
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do wielkobudżetowych hollywoodzkich hitów filmowych. Jednak to, co odróżnia wielkie gamingowe produkcje od
filmowych to czas zabawy – gry potrafią dostarczyć graczom od kilku do nawet kilkunastu godzin doskonałej
rozrywki, która z pewnością nie będzie nudzić ani przez minutę – komentuje ranking Mariusz Bocian, Kierownik
Grupy Produktowej Entertainment w sieci Saturn - Równie duże emocje, co gry, budzą również premiery sprzętowe nowe konsole oraz rozwiązania technologiczne dla graczy. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku była
październikowa premiera gogli wirtualnej rzeczywistości PlayStation®VR, które wprowadzają granie na nowy,
rewolucyjny i niezwykle angażujący poziom.

Ranking najlepiej sprzedających się gier w sieci Saturn*

Miejsce
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6
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Grand

Theft Auto V

7
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8
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Wiedźmin 3 Dziki Gon: Krew i Wino

9
Rise

of the Tomb Rider

10
Far

Cry Primal

* Dane dotyczące liczby sprzedanych gier w sieci Saturn w okresie
wrzesień 2015-sierpień 2016.

strona 4 / 5

newss.pl

W co grają Polacy? Ranking najlepiej sprzedających się gier w sieci Saturn

SATURN
Więcej
informacji ( press box )

strona 5 / 5

