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Wstęp
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku, zmieniającej ustawę o sporcie, przyjęto, że „za 
sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, 
którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego” [Dz.U. 2017 poz. 1600]. Nowe-
lizacja ustawy nie zrównuje sportu tradycyjnego i sportu elektronicznego. Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki zaprzeczyło pojawiającym się komentarzom, że zmiana 
w ustawie przyznaje nowy status prawny rozgrywkom elektronicznym: 

Nowe propozycje nie zmieniają statusu prawnego tzw. e-sportu, są natomiast zmianami 
technicznymi i symbolicznymi. Mają być wyrazem doceniania poszczególnych sportów 
umysłowych (na terenie całego kraju działa blisko 600 klubów: warcabowych, brydża 
sportowego, szachowych etc.), a także symbolicznym otwarciem się na środowisko tzw. 
e-sportu [www.wirtualnemedia.pl 2018]. 

Zapis wprowadzający zmiany w ustawie o sporcie jest krokiem w kierunku prawne-
go usankcjonowania e-sportu w Polsce.

E-sport
Sport elektroniczny może być rozumiany jako gaming, gdzie uczestnicy nastawie-
ni są na rywalizację między sobą – czyli jako każdą aktywność polegającą na gra-
niu w gry komputerowe, której celem jest pokonanie innego gracza [Stępnik 2009]. 
Gaming, w tym kontekście, oznacza spędzanie wolnego czasu na grze w gry kompu-
terowe [Stępnik 2009]. E-sport jednak nie dotyczy wyłącznie gier komputerowych, 
ale również gier przeznaczonych na inne urządzenia elektroniczne, jak konsole gier 
wideo i telefony komórkowe [Dąbrowski 2011]. Można go definiować wąsko – jako 
aktywność psychosomatyczną, lub szeroko – jako zjawisko obejmujące nie tylko ry-
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walizację pomiędzy zawodnikami, ale również jego subdyscypliny oraz sztab ludzi 
z nim związanych [Dąbrowski 2011]. 

E-sportowcy dążą do poprawienia swoich wyników, co przede wszystkim wy-
nika z pragnienia zwycięstwa w rywalizacji z innymi graczami. Ponieważ za moni-
torowanie osiągnięć graczy odpowiada komputer, wyniki rozgrywek e-sportowych 
są znacznie bardziej obiektywne i wymierne w porównaniu z większością dyscyplin 
sportowych [Stępnik 2009].

Projektowanie gier
Projektowanie gier stanowi ważny aspekt funkcjonowania e-sportu. Bez gier, tak jak 
i bez graczy, e-sport nie istnieje. Analizując istniejące gry, zarówno te, które dominu-
ją na scenie e-sportowej, jak i mniej popularne, czy też rozważając zaangażowanie 
w przedsięwzięcie, którego istotą byłoby stworzenie nowej gry, warto prześledzić 
zasady ich tworzenia oraz samą konstrukcję.

Tworzenie gier komputerowych, planszowych czy szkoleniowych nie opiera się 
jedynie na dobrym pomyśle i estetycznym wykonaniu. Game design jest obszarem 
skupiającym teorię i praktykę tworzenia gier od podstaw, tj. od pomysłu, przez me-
chanikę, zrozumienie potrzeb i psychologii graczy, dynamikę i estetykę, aż do zasad. 
Aby stworzyć „dobrą” grę niezbędne jest korzystanie z wiedzy zawierającej się w na-
stępujących dziedzinach [Schell 2009]:

–  psychologii,
–  antropologii,
–  design, czyli projektowania – czy bardziej odpowiednio – tworzenia; można 

czerpać wiedzę i pomysły od projektanta niemalże każdego rodzaju: muzyka, 
architekta, reżysera filmowego, choreografa, projektanta mody itp. 

Motywacja do grania
Pytanie, jakie warto zadać projektując grę, to dlaczego ludzie lubią grać. Istnieją czte-
ry powody [Zichermann, Cunningham 2011]. Pierwszym jest zdobycie mistrzostwa, 
wyspecjalizowanie się w czymś, co sprawia im radość. Drugim – zrelaksowanie się, 
oderwanie od codziennych obowiązków. Trzecim – możliwość nawiązania kontaktu, 
wspólnego spędzenia czasu. Ostatnim – zabawa. 

W 2004 roku Nicole Lazzaro, ekspertka w dziedzinie doświadczania i emocji 
w grze, przeprowadziła badania, na podstawie których wskazała cztery typy zabawy 
[Zichermann, Cunningham 2011]:

–  hard fun, czyli zabawa na poważnie, przeznaczona dla osób lubiących wyzwa-
nia; ważne jest przejście całej gry i wygranie,
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–  easy fun, czyli zabawa dla zabawy; ważna jest przygoda, ekscytacja, jednakże 
wygrana nie jest konieczna,

–  altered state fun, czyli zmiana stanu emocjonalnego gracza; polega na całko-
witym oderwaniu się od rzeczywistości, zmiany poczucia własnej wartości. 
Przykładem może być gra Settlers, w której kierujemy cywilizacją. Gdy uda się 
ją rozwinąć i utrzymać na wysokim poziomie, może to pozytywnie wpłynąć na 
samoocenę gracza,

–  social fun, czyli zabawa z czynnikiem ludzkim; ważne jest komunikowanie się 
z innymi graczami. Czasem gra się w grę, której się nawet nie lubi, jednakże dla 
towarzystwa warto poświęcić dla niej czas. 

Jak łatwo zauważyć, typy zabawy odpowiadają powodom, dla których ludzie grają. 
Warto jednak projektować gry tak, aby zaspokajały wszystkie potrzeby. 

Typy graczy
Richard Bartle, twórca gier i profesor game design, w swoich badaniach wyróżnił 
cztery podstawowe typy graczy [Schell 2009]. Pierwszy typ reprezentują „zabójcy”. 
Najczęściej nastawieni są na działanie, pragną zwyciężyć i pokonywać innych gra-
czy. Ciekawy jest fakt, że Bartle do tej grupy zalicza również ludzi, którzy są skorzy 
do pomocy. Cechą wspólną wszystkich reprezentantów tego typu jest chęć posiada-
nia wpływu na innych graczy. Drugim typem są zdobywcy. Lubią osiągać cele i brać 
udział w wyzwaniach. Problemem dla projektantów może być stworzenie gry, gdzie 
wszyscy się rozwijają i wszyscy wygrywają. A właśnie to głównie zadowala zdobyw-
ców. Kolejnym typem jest społecznik. Dla niego wygrana również jest ważna, jednak-
że istotniejsze jest nawiązywanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z innymi 
graczami. Ostatnim typem są odkrywcy. Są to ludzie, którzy lubią sprawdzać, jaki 
jest zakres gry, potrafią przechodzić poziomy gry kilkukrotnie, aby odkryć wszystkie 
ukryte treści czy przedmioty. Lubią się chwalić swoimi odkryciami i dzielić się wie-
dzą z innymi graczami.

Oczywiście ludzie nie zaliczają się wyłącznie do jednego typu. Mogą skupiać 
cechy dwóch, trzech czy nawet czterech typów graczy. 80% ludzi posiada cechy 
społecznika, 50% – odkrywcy, 40% – zdobywcy a 20% – zabójcy [Zichermann, 
Cunningham 2011]. Jednak przyjmując, że człowiek może należeć wyłącznie do jed-
nego typu graczy, ich rozkład kształtowałyby się następująco: 75% – społecznicy, 
10% – odkrywcy, 10% – zdobywcy i zaledwie 5% – zabójcy. Dlatego właśnie gry ta-
kie jak FarmVille odnoszą ogromy sukces. Projektując gry, należy więc skupić się na 
ludzkim aspekcie i umożliwić graczom interakcję, współpracę i komunikację.

Różnice w wymaganiach i oczekiwaniach są również widoczne w zależności od 
tego, czy gracz jest kobietą, czy mężczyzną. J. Schell [2009] zwraca uwagę, że męż-
czyznom zależy na zdobyciu tytułu mistrza. Nieważne jak proste jest zadanie, chcą 
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nabyć biegłość w jego wykonywaniu. Kobiety różnią się od mężczyzn tym, że wyko-
nanie danego zadania musi być ważne, aby opłacalne było dążenie do perfekcji. Dla 
mężczyzn ważna jest rywalizacja, lubią pokazywać, że są lepsi od innych graczy. Chcą 
również niszczyć. O ile w realnym życiu jest to czynność nieopłacalna, w grze można 
sobie na to pozwolić. Mężczyźni nie lubią również czytać instrukcji. Wolą uczyć się na 
zasadzie prób i błędów. Samouczki w formie zatrzymań w grze są więc dla nich ide-
alnym rozwiązaniem. Z kolei kobiety mają odmienne oczekiwania. Przede wszystkim 
ważne są dla nich emocje. Dlatego nawet w grze RPG takiej jak Mass Effect mamy do 
czynienia z romantyzmem – możemy w roli głównej postaci flirtować i romansować, 
a następnie odbyć misję polegającą na zabiciu armii mechów. Większość kobiet woli 
jednak świat gry zbliżony do realnego. Kobiety lubią również troszczyć się o innych. 
Gry pozwalające na pomoc współgraczom mają dla nich dużą wartość. W przeciwień-
stwie do mężczyzn, którzy unikają instrukcji, kobiety lubią uczyć się na przykładach. 
Chętnie sięgają po tutoriale, które krok po kroku pokazują, w jaki sposób grać.

W kolejnych etapach naszego życia bawimy się i gramy w różny sposób. Dla pro-
jektanta jest to ważna wiedza, pozwalająca na dopasowanie gry do grupy docelowej 
[Schell 2009]. Maluchy do trzeciego roku życia interesują się zabawkami, nie potrafią 
jednak radzić sobie z problemami zawartymi w grach. Przedszkolaki między trze-
cim a szóstym rokiem przejawiają pierwsze zainteresowanie bardzo prostymi grami, 
najczęściej bawiąc się z rodzicami. Dzieci w wieku szkolnym zaczynają podejmować 
swoje własne decyzje, dlatego gry, w których mogą decydować są ciekawą opcją spę-
dzania czasu. W wieku nastoletnim zainteresowanie grami wzrasta. Dorośli ludzie, 
z uwagi na liczne obowiązki zawodowe i rodzinne, dysponują już mniejsza ilością 
czasu na granie. Choć w grupie określanej jako „młodzi ludzie” wciąż wielu chętnie 
sięga po gry – osoby te mają już swoje określone potrzeby i wymagania w stosunku 
do innych. Uszczegółowiając w wieku 25–35 lat gracze zazwyczaj zapominają o za-
bawie typu hard fun a rozrywkę zapewniają gry z własnymi dziećmi lub podczas 
okazjonalnych spotkań ze znajomymi. Dla tej grupy wiekowej ważne jest budowanie 
relacji i miłe towarzystwo do gry. Z kolei dorośli po 50. roku życia to okazjonalni 
gracze. Lubią jednak kupować gry młodszym pokoleniom. Ważne jest dla nich spę-
dzanie czasu z rodziną, dlatego wybierają gry, które to umożliwiają. Poza tym takie 
osoby, w okresie przedemerytalnym i emrytalnym mają już więcej czasu. Jedni z nich 
wracają do gier, które lubili za młodu, inni próbują nowości. Aspekt społeczny jest dla 
nich bardzo ważny.

Demograficzne uwarunkowania i sposoby zachowania różnych grup graczy nie są 
jedynymi wytycznymi przy projektowaniu gier. Ważnym czynnikiem jest tzw. flow – 
pojęcie zaczerpnięte z koncepcji przepływu Mihály’ego Csíkszentmihályi. Flow jest 
to stan zapomnienia, euforii i satysfakcji, który jest wywołany całkowitym oddaniem 
się wykonywanej czynności [Csikszentmihalyi 2014]. Może to być nauka, praca czy 
właśnie zabawa. Często, włączając grę komputerową, można poddać się flow: odry-
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wamy się od gry dopiero po kilku godzinach grania, wielce zdziwieni, że aż tyle czasu 
upłynęło. W przypadku game design zjawisko flow wywoływane jest przez zachowa-
nie odpowiedniego stosunku między trudnością gry a umiejętnościami niezbędnymi 
do jej przejścia. 

Gdy gra jest zbyt trudna (umiejętności gracza są niskie), mamy do czynienia z fru-
stracją. W sytuacji odwrotnej – gracz posiada wysokie umiejętności, a gra jest ła-
twa – następuje znudzenie. Gra powinna być tak zaprojektowana, aby konkretnemu 
poziomowi umiejętności gracza odpowiadała właściwa trudność gry.

Mechanika gry
Czynnik ludzki w grach jest niezmiernie istotny, jednak nie można zapomnieć o me-
chanice gier. W projektowaniu gier najczęściej wykorzystuje się strukturę MDA 
(Mechanics, Dynamics, Aesthetics), która obejmuje [Zichermann, Cunningham 2011]:

–  mechanics – mechanikę, czyli komponenty gry na poziomie reprezentacji da-
nych i algorytmów; są to elementy, które stanowią rdzeń gry – punkty, pozio-
my, tabele liderów, wyzwania i zadania,

–  dynamics – dynamikę, czyli zachowania graczy, które są odpowiedzią na me-
chanikę gry; często pojęcia mechaniki i dynamiki są używane zamiennie, są 
one ze sobą silnie powiązanie,

–  aesthetics – estetykę systemu, czyli emocjonalne reakcje na mechanikę i dyna-
mikę.

Wymienione elementy mogą być używane oddzielnie – można patrzeć przez ich 
pryzmat na projektowaną grę – niemniej jednak powinny być ze sobą powiązane. 
Należy pamiętać, że – z perspektywy projektanta – mechanika powoduje pewną dy-
namikę działania, co z kolei prowadzi do doświadczeń estetycznych. Gracz stoi jed-
nak po drugiej stronie. Z powodu estetyki gry i emocji z nią związanych doświadcza 
dynamiki i mechaniki. Projektując grę, należy zdawać sobie z tego sprawę i spojrzeć 
na swój produkt nie tylko z perspektywy osoby tworzącej grę, ale również z perspek-
tywy użytkownika.

Chcąc w pełni zrozumieć jak działa struktura MDA, należy zacząć jej opis od do-
świadczeń estetycznych. Są one rozumiane bardzo szeroko. Nie jest to tylko ładna 
grafika czy precyzja wykonania elementów gry, ale również uczucia graczy związane 
z przynależnością do zespołu czy ze sprostaniem wyzwaniom. Dynamika odpowia-
dająca przynależności oznacza współpracę i wspólne zadania, w przypadku wyzwań 
będzie nią stworzenie presji czasu lub gra przeciwko drugiej osobie. Na samym końcu 
(lub z punktu widzenia projektanta – początku) znajduje się mechanika, która wa-
runkuje wszystkie wcześniejsze elementy. Przykładem może być gra w koszykówkę. 
U podstaw poczucia przynależności do zespołu, które wywołane jest współpracą i ist-
nieniem wspólnego celu, leżą: piłka, kosz i zasady dotyczące zdobywania punktów.
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Warto skupić się na tym, jakie elementy mogą być taką podstawą. Pierwszym 
i najbardziej oczywistym mechanizmem są punkty. W sporej części gier wygrywa 
ten, kto zdobędzie ich najwięcej. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o wielkości liczbowe 
same w sobie. Mogą to być wartości pieniężne, rozwój postaci, mogą to być „lajki” na 
Facebooku czy śledzenia na Tweeterze. Aby stworzyć odpowiedni fundament, korzy-
sta się z następujących punktów [Zichermann, Cunningham 2011]:

–  punktów doświadczenia, uważanych za najważniejsze; w grach nie stanowią 
jakiegokolwiek rodzaju waluty – w tym rodzaju punktacji istotne jest to, że 
chociaż punkty nie znikają, nie jesteśmy w stanie zamienić ich na nic innego, 
a jedyne co możemy zrobić, to zdobyć ich więcej,

–  punktów zwrotnych, które można wymienić na inne dobra; w grach kompute-
rowych zbieramy pieniądze, a następnie wydajemy je na nowy ekwipunek,

–  punktów umiejętności, znajdujących się na styku punktów doświadczenia 
i punktów zwrotnych; mają charakter bonusu, można je przeznaczyć na do-
wolny cel, zdobywa się je podczas zadań i wyzwań,

–  Karmy, rzadko używanej w klasycznych grach; magazynowanie punktów nie 
przynosi bezpośrednich korzyści, dopiero dzielenie się nimi daje pewne pro-
fity, 

–  punktów reputacji, odzwierciedlających poziom zaangażowania, etykę i hono-
rowość gracza; wskazują, że można go traktować jako profesjonalnego partne-
ra do gry, który będzie w niej uczestniczył niezależnie od wyniku.

Kolejnym mechanizmem są poziomy. Ich zdobywanie świadczy o rozwoju 
[Zichermann, Cunningham 2011]. Zazwyczaj im wyższy poziom, tym większa trud-
ność gry i tym lepsze nagrody do zdobycia. Dobrze zaprojektowany mechanizm zdo-
bywania poziomów pozwala na niezauważalny (zgodny z flow) rozwój gracza. Jest to 
raczej ewolucja. Gracz zdobywa pewność siebie i nowe doświadczenia.

Innym elementem gier są rankingi. Pozwalają na porównanie swoich osiągnięć 
do osiągnięć innych graczy. Pięcie się w rankingu jest źródłem satysfakcji i bardzo 
dużym motywatorem. Zichermann i Cunningham [2011] wyróżniają dwa typy ran-
kingów. Pierwszym typem jest ranking „niezniechęcający”. Pozwala on na graficzne 
przedstawienie pozycji, jednak bez podawania wartości (np. punktów). Ma na celu 
zmotywowanie do dalszej gry – bez zniechęcania pokazywaniem przepaści punk-
towych. Drugim typem jest ranking „nieskończony”. W rankingu składającym się ze 
100 pozycji następuje rotacja. Niektórzy gracze pną się w górę, inni są pokonywani, 
spadają w dół lub wypadają z rankingu. „Nieskończony” ranking jest tak skonstru-
owany, że nie można być z niego wykreślonym. Gracz może przełączać się między 
kilkoma widokami: zasięgiem lokalnym, globalnym czy wśród przyjaciół (np. na 
Facebooku). Rankingi te nie są ograniczane liczbą pozycji. Posiadają ich setki, jeśli 
nie miliony.
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Ważnym elementem mechaniki gier są wyzwania i zadania. Wskazują one kie-
runki działania w grze. Zdarza się, że gracz rozpoczyna grę, nie wiedząc, jakie są jego 
cele, a czasem traci je podczas gry [Zichermann, Cunningham 2011]. Wyzwania ukie-
runkowują i motywują do dalszego działania. Powinny być zawsze dostępne.

Opisane mechanizmy mają na celu zmotywować i ukierunkować działania gracza. 
Warto jednak zastanowić się, co może sprawić, aby w sytuacji, w której nie wystar-
czają, gracz zmienił zdanie i wrócił, nawet jeśli wcześniej postanowił opuścić grę. 
W takiej analizie przydatne jest posłużenie się pętlą zaangażowania społecznego 
[Wrona 2013] i wykorzystanie emocji motywujących.

Gra również nie może obyć się bez zasad. Wyróżniamy ich osiem typów [Schell 
2009]:

–  zasady operacyjne, które określają, najprościej rzecz ujmując, na czym polega 
gra i co mamy robić, aby grać,

–  zasady fundamentalne, czyli matematyczne odzwierciedlenie gry; tworzą 
bazę formalnej struktury gry i odnoszą się do zasad operacyjnych, przykła-
dem jest rzucanie kostką; zasadą operacyjną może być rzut w celu uzyskania 
np. liczby jednostek wojskowych (jak w grze strategicznej Ryzyko); zasada 
fundamentalna będzie bardziej abstrakcyjna i może brzmieć „liczba jednostek 
gracza zwiększa się losowo od 1 do 6”; różnica jest subtelna, ale istotna,

–  zasady zachowania, które są nakazami, zakazami czy sugestiami odnoszącymi 
się do naszego zachowania; mają charakter domyślny, zwykle są powszechnie 
znane – np. grając w szachy, nie przeszkadzamy przeciwnikowi podczas jego 
ruchu, a w koszykówce nie podkładamy nóg z premedytacją,

–  zasady pisane, dotyczące konkretnej gry; zawiera je przede wszystkim instruk-
cja; przed grą należy się z nią zapoznać, aby wiedzieć na czym polega gra, w jaki 
sposób wykonuje się ruchy, które działania są dozwolone, a które nie,

–  prawa, wykorzystywane w przypadku rozgrywek „na poważnie” wymagają-
cych jasnych i przejrzystych zasad czy dodatkowych zapisów; przykładem 
mogą być prawa obowiązujące podczas ogólnoświatowych rozgrywek gier 
komputerowych – takim prawem może być możliwość przyniesienia własne-
go kontrolera (w warunkach domowego zacisza ta zasada nie ma racji bytu),

–  zasady oficjalne, które są tworzone, jeśli rozgrywki mają poważny charakter 
i ich uczestnicy decydują się na połączenie zasad pisanych z prawami; z bie-
giem czasu zasady oficjalne stają się pisanymi, początkowo w grze w szachy, 
podczas meczów, przyjęło się używanie słowa „szach” w momencie zagroże-
nia dla króla przeciwnika, nie była to jednak zasada, którą należało stosować 
w innych sytuacjach; obecnie jest to już zasada oficjalna,

–  zasady doradcze (strategiczne); nie są tak naprawdę zasadami, lecz podpowie- 
dziami, które pomagają nam pokonać problemy i stać się lepszym graczem,
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–  zasady domowe, które mogą być uproszczeniem czy rozwinięciem zasad pisa-
nych; grupa znajomych czy rodzina spotykając się i grając, może zmodyfiko-
wać zasady, np. ograniczyć w grze w kalambury hasła do konkretnej kategorii 
(tytuły filmów, przysłowia itp.).

Wszystkie wymienione zasady są istotne, jednak zasady pierwszego rodzaju są 
najważniejsze: dotyczą przedmiotu gry. Gra polega na osiąganiu celów. Czasem jest 
ich wiele. Cele powinny być konkretne (jasno określone), osiągalne (jeśli któryś z ce-
lów będzie nieosiągalny, może to zniechęcić gracza) oraz satysfakcjonujące (niezbęd-
na jest nagroda – czy to jest przyjemność z gry, mile spędzony czas z przyjaciółmi, 
czy voucher, np. w grze Gierki małżeńskie, upoważniający do skorzystania z pomocy 
drugiej osoby w sprzątaniu czy gotowaniu).

Podsumowanie
Na pewno projektowanie gier dla e-sportu znacznie się różni od projektowania in-
nych typów gier. Niektóre elementy game design będą wykorzystywane bardziej, 
inne mniej, np. motywy stricte emocjonalne kierowane do żeńskiej części publicz-
ności będą rzadziej stosowane. W przypadku e-sportu ważna jest oglądalność. Gry 
powinny być tak zaprojektowane, aby szeroka publiczność mogła przyglądać się roz-
grywce. Muszą być ciekawe, wzbudzać duże emocje. 

Gra dobrze przemyślana i oparta na przedstawionych mechanizmach ma szanse 
przyciągnąć szerokie grono odbiorców i odnieść sukces. Dobranie odpowiednich ele-
mentów jest wyzwaniem. Może być także bardzo opłacalne. 
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Designing games as a base of e-sport
S U M M A R Y
Although there are differences between traditional sport and e-sport in both types of activity 
participants are focused on competition between each other, and electronic sport meets 
the requirements set for traditional sport. Game design, in which the player is the center of 
attention, is an important aspect of the functioning of e-sport. An important design mistake 
may be focusing on the game itself not on the recipient’s experiences. The aim of the article is 
to present elements of game design in the context of e-sport.

Keywords: e-sport, game design

Projektowanie gier jako podstawa e-sportu
S T R E S Z C Z E N I E
Chociaż istnieją różnice pomiędzy sportem tradycyjnym i e-sportem, w obydwu typach ak-
tywności uczestnicy nastawieni są na rywalizację między sobą, a sport elektroniczny spełnia 
wymogi stawiane przed sportem tradycyjnym. Projektowanie gier, w którym gracz znajduje 
się w centrum uwagi, stanowi ważny aspekt funkcjonowania e-sportu. Istotnym błędem pro-
jektowania może być skupienie się na samej grze, a nie na doświadczeniach jej odbiorcy. Celem 
artykułu jest przedstawienie elementów projektowania gier w kontekście e-sportu.

Słowa kluczowe: e-sport, projektowanie gier


