Sezon 11 i postępy sezonowe w Diablo III

Wkrótce rozpocznie się kolejny sezon! Tych spośród was, którzy uwielbiają poznawać nowości i
zaczynać grę na świeżo, zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat sezonu 11.
Poniżej znajdziecie opis nowych sezonowych nagród, podbojów i innych atrakcji.

Sezon nekromantów
Niechaj strzegą się wszyscy, którzy staną przeciw wam…
To pierwszy sezon, kiedy gracze będą mogli zawładnąć mocami krwi i kości dzięki nekromantom! Jeśli tęskniliście za
odkrywaniem gry z nowej perspektywy, najlepszą okazją ku temu będzie zagranie od nowa jako kapłani Rathmy.

Nowe elementy ozdobne
Tak samo jak w poprzednich, także w sezonie 11 zostaną wprowadzone nowe nagrody w postaci elementów
ozdobnych, które będzie można zdobyć w ramach postępów sezonowych.
Kolekcjonerów zwierzaków z pewnością ucieszy nowy nabytek w postaci Szmaragdowego węża, a oprócz spodni i
butów z wyjątkowego zestawu Zdobywcy dostępne będą nowe ramki portretów oparte na motywie goblinów
skarbników. Pojawi się też ramka portretu poświęcona łupom!

Nagrody za postępy sezonowe
Jeśli pilnie graliście w kilka poprzednich sezonów i w każdym osiągnęliście tytuł Zdobywcy, zgromadziliście kilka
dodatkowych zakładek skrytki. Gracze, którzy nie zdobyli jeszcze łącznie czterech zakładek skrytki w ramach postępów
sezonowych, nadal mogą odblokować kolejną, wykonując następujące zadania w ramach tytułu Zdobywcy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukończcie Szczelinę Nefalemów w czasie krótszym niż 5 minut na poziomie trudności Udręka XIII;
Ukończcie 60 poziom Głębokiej Szczeliny w grze solo;
Zabijcie Chciwość na poziomie trudności Udręka XIII;
Zabijcie Kartana w czasie krótszym niż 15 sek. na poziomie trudności Udręka XIII;
Przekujcie przedmiot legendarny lub z zestawu;
Wzmocnijcie przedmiot starożytny za pomocą legendarnego klejnotu o randze 50 lub wyższej;
Ulepszcie trzy legendarne klejnoty do rangi 55 lub wyższej;
Dokonajcie dwóch podbojów.

Podboje sezonowe
Skoro już o podbojach mowa… tutaj również czekają was zmiany! Uwielbiacie ekspresowo zgarniać duże ilości
złota? Mamy dla was Skąpstwo i Skąpnicę. Chcecie mordować potwory w zawrotnym tempie? Z pewnością docenicie
Demona szybkości oraz Pragnienie szybkości. A może chcecie mordować duże potwory w zawrotnym tempie? Bosskie
polowanie i Klasa światowa to coś dla was. Powrócą też Boskość oraz Lwie Serce, co z pewnością ucieszy graczy
lubujących się w wymagających Głębokich Szczelinach. A jeżeli nie możecie się wprost doczekać, by udowodnić, że do
mistrzostwa opanowaliście różnorakie zestawy klasowe, ponownie znajdziecie w grze Władców Wszechświata i
Mistrzów zestawów.
Skąpstwo – zbierz 50 000 000 złota w jednej serii bez wchodzenia
do Skarbca i Wewnętrznego Sanktuarium.
Skąpnica – zbierz 50 000 000 złota w jednej serii bez wchodzenia
do Skarbca i Wewnętrznego Sanktuarium w trybie hardkorowym.
Demon Szybkości – ukończ Szczelinę Nefalemów na maksymalnym
poziomie i Udręce X.
Pragnienie Szybkości – ukończ Szczelinę Nefalemów na
maksymalnym poziomie i Udręce X w trybie hardkorowym.
Boskie Polowanie – zabij następujących bossów na maksymalnym
poziomie, w ciągu 20 minut od rozpoczęcia gry na Udręce X.
Klasa światowa – zabij następujących bossów na maksymalnym
poziomie, w ciągu 20 minut od rozpoczęcia gry na Udręce X w
trybie hardkorowym.
Boskość – osiągnij 75 poziom Głębokiej Szczeliny w grze solo.
Lwie Serce – osiągnij 75 poziom Głębokiej Szczeliny w grze solo w
trybie hardkorowym.
Władcy Wszechświata – osiągnij mistrzostwo w 8 wymienionych
Podziemiach Zestawów.
Mistrzowie Zestawów – osiągnij mistrzostwo w 8 wymienionych
Podziemiach Zestawów w trybie hardkorowym.

Dar Haedriga
Na koniec, tak jak poprzednio, za ukończenie pewnych rozdziałów w postępach sezonowych otrzymacie
nowiutki zestaw klasowy dzięki Darom Haedriga. Lista dostępnych zestawów znajduje się poniżej. Jeśli nie graliście
wcześniej w trybie sezonowym, zaraz wszystko wyjaśnimy:
Po ukończeniu rozdziałów II, III i IV w postępach sezonowych otrzymacie trzy Dary Haedriga – po jednym za rozdział.
Każdy Dar zawiera kilka elementów któregoś z waszych zestawów klasowych. Można w sezonie w trybie zwykłym i
hardkorowym odblokować w ten sposób łącznie tylko jeden zestaw klasowy!
Zestaw, do którego otrzymacie elementy, zależy od klasy postaci, którą gracie w momencie otwierania Darów
Haedriga. Aby otrzymać pełny zestaw, musicie otworzyć wszystkie trzy Dary tą samą postacią.
Oto zestawy, które można zdobyć w sezonie 11:
• Barbarzyńca – Furia Pustkowi
• Krzyżowiec – Dziedzictwo Rolanda
• Łowca demonów – Świętokradcza Esencja
• Mnich – Szaty Tysiąca Burz
• Nekromantka – Kości Rathmy
• Szaman – Uprząż Piekielnego Kła
• Czarownica – Aspekty Tal Rashy

Najczęściej zadawane pytania
P: Kiedy rozpocznie się sezon 11?
O: Sezon 11 rozpocznie się w czwartek 20 lipca o 17:00 czasu polskiego w Europie.
Uwaga: Sezon 11 zacznie się w czwartek, dzięki czemu będzie dość czasu, by przed weekendem uporać się z
ewentualnymi problemami technicznymi związanymi z rozpoczęciem nowego sezonu.
P: Kiedy zostaną zresetowane tablice wyników postaci niesezonowych?
O: Tablice wyników postaci niesezonowych są dostępne wyłącznie na komputerach PC/Mac i są powiązane z tzw.
erami, z których każda trwa ok. 6-12 miesięcy. Ostatnia era zaczęła się 5 sierpnia.
P: Co się stanie z wynikami z wcześniejszych sezonów?
O: Wraz z nadejściem sezonu 11 usuniemy stare rekordy osobiste z sezonu 2; przy wprowadzaniu sezonu 12,
skasowane zostaną rekordy osobiste z sezonu 3 i tak dalej. Co więcej, może dojść do sytuacji, kiedy jednocześnie
usunięte zostaną rekordy z kilku wcześniejszych sezonów. W przyszłości planujemy zrobić to samo z erami, ale więcej
szczegółów podamy bliżej planowanego terminu.
Tablice wyników postaci sezonowych nie zostaną wyczyszczone i będą przechowywane w wersji archiwalnej zarówno
w grze, jak i na naszej stronie internetowej.

Źródło: https://eu.battle.net/d3/pl/blog/20845160/pierwszy-rzut-oka-sezon-11-05-07-2017
Informacje o aktualizacji 2.6.0 i pakiecie Przebudzenie Nekromantów: https://eu.battle.net/d3/pl-pl/blog/
Web Rip by CWK 2017 dla SEZON.DIABLO.OVH – najważniejsze informacje o sezonach w grze Diablo III!
Odwiedź SEZON.DIABLO.OVH - informacje o sezonie 11 w pigułce, daty startu, zakończenia i czas trwania sezonu!

