
INSTRUKCJA DO GRY KING ARTHUR’S GOLD 

(DLA RODZICÓW) 

 

King Arthur’s Gold (KAG) to gra oparta głównie  na pozyskiwaniu surowców, budowaniu 

pułapek i współpracy z drużyną. Jest bardzo elastyczna z punktu widzenia programistycznych 

przeróbek – jej pliki konfiguracyjne są łatwo dostępne i można je swobodnie modyfikować, co 

jest jej dodatkowym atutem. Gra posiada  wiele walorów edukacyjnych, takich jak: 

• pobudzanie kreatywnego i strategicznego myślenia (konieczność zdobywania 

surowców i budowa mechanizmów obronnych), 

• kształtowanie myślenia algorytmicznego (tworzenie map i obiektów na mapie za 

pomocą ściśle określonych kolorów w formacie RGB w dowolnym edytorze grafiki), 

• wprowadzenie do pracy z kodem komputerowym (komendy wpisywane w konsoli, 

modyfikacja plików konfiguracyjnych gry).  

Poniżej przedstawiony zostanie proces instalacji, zakładania konta KAG oraz zmiany ustawień 

gry. 

 

I. INSTALACJA: 

 

1. Wchodzimy na stronę: https://www.kag2d.com/en/download a następnie klikamy na 

przycisk pobierania gry („Download”) dla systemu komputera, na którym planujemy 

instalację. W przypadku tej instrukcji, gra będzie instalowana na komputerze z 

systemem Microsoft Windows. 

 

 

https://www.kag2d.com/en/download


2. Po kliknięciu stosownego przycisku rozpocznie się pobieranie pliku instalacyjnego (w 

przypadku MS Windows -  kag-win32-client-release.msi). Przechodzimy do lokalizacji 

w której zapisano plik, a następnie wykonujemy dwukrotne kliknięcie lewym 

przyciskiem myszy, celem uruchomienia instalacji. System może zapytać, czy 

wyrażamy zgodę na zainstalowanie oprogramowania. Jeżeli chcemy zainstalować grę, 

nasza odpowiedź powinna być twierdząca. 

3. Przez instalację możemy przejść na ustawieniach domyślnych, (klikając na czterech 

kolejnych oknach przycisk „Next”. W drugim oknie zostaniemy dodatkowo poproszeni 

o zaakceptowanie warunków licencyjnych). W ostatnim oknie klikamy przycisk 

„Finish”. Gra domyślnie została zainstalowana w lokalizacji: 

C:\Użytkownicy\nazwa_aktualnego_użytkownika\KAG. W tym katalogu znajdują się 

wszystkie pliki konfiguracyjne oraz mapy gry. 

 

 

II. URUCHOMIENIE: 

 

1. Jeżeli w trakcie instalacji zachowaliśmy ustawienia domyślne, na pulpicie powinniśmy 

mieć ikonę skrótu do uruchomienia gry. Po jej dwukrotnym kliknięciu lewym 

przyciskiem myszy, zobaczymy dwa okna, tak jak na poniższym zrzucie ekranu: 

 

 

Przed uruchomieniem gry przyciskiem PLAY, dobrze jest sprawdzić ustawienia grafiki 

w opcjach ukrytych pod przyciskiem Setup. Możemy tam m. in. ustawić uruchamianie 

gry w trybie pełnego ekranu (opcja Fullscreen).  

2. Następnie na naszym ekranie pojawi się okno logowania: 



 

Do pełnej rozgrywki potrzebujemy konta KAG, którego tworzenie oraz aktywacja 

zostanie opisane dalej. Od tej chwili jednak, bez konta i logowania możemy grać w 

trybie Offline (następnie opcja Solo), w którym mamy do dyspozycji takie tryby gry jak 

TUTORIALS, Save the Princess, Challenges oraz Sandbox. Na szczególną uwagę 

zasługuje tryb Sandbox w którym możemy swobodnie zmieniać nasz świat i 

nieskrępowanie tworzyć swoje budowle.   

3. Ustawienia dla najmłodszych 

Należy pamiętać, że gra King Arthur’s Gold nie była tworzona z myślą wyłącznie o 

najmłodszych, dlatego występują w niej elementy brutalności, raczej zabawne dla 

dorosłych graczy (czerwone cząsteczki imitujące krew, pojawiające się w trakcie 

zadawania obrażeń). W trosce o tych najmłodszych gra posiada funkcję „KIDS SAFE”, 

która wyłącza efekty brutalności. Włączenie tej funkcji opisano poniżej.  

Główne okno gry z przyciskiem opcji przedstawia poniższy zrzut. 



 
 

Klikamy przycisk „Settings”. Następnie w oknie gry pojawi się następujące okno: 

 

 
 

Opcje elementów brutalności znajdują się w ostatniej zakładce „Misc”. Przechodząc do 

tej zakładki zobaczymy następującą listę pól wyboru: 



 
 

Aby wyłączyć elementy brutalności należy ZAZNACZYĆ pole „Kids safe”. 

 

III. ZAKŁADANIE I AKTYWACJA KONTA KAG: 

 

 

1. Rozgrywka sieciowa wymaga aktywnego konta gry, które możemy założyć na stronie 

https://www.kag2d.com/en/download klikając w opcję Register lub korzystając z 

formularza „Create an account” po prawej stronie. 

 

 
 

2. Bez względu na wybraną opcję, musimy podać nazwę użytkownika (Username), 

dwukrotnie podać adres mailowy oraz hasło (dwukrotnie, celem weryfikacji 

poprawności wpisanych danych). Konieczne jest wyrażenie zgody na postanowienia 

związane ze świadczeniem usług (pole przy linii „I agree to these terms”). Zgoda nie 

jest obowiązkowa gdyż dotyczy ona nowości związanych z grą. Na końcu musimy 

https://www.kag2d.com/en/download


poprawnie wykonać test „reCAPTCHA” (rodzaj zabezpieczenia przed programami 

spamującymi, zazwyczaj z polem podpisanym „Nie jestem robotem”) i nacisnąć 

przycisk „Create Account”. 

 
 

Na podany przez nas adres mailowy wysłany zostanie link aktywujący konto, od 

nadawcy THD Support z adresu support@thd.vg. 

 

 

mailto:support@thd.vg


Po kliknięcu w link aktywacyjny konto, możemy się na nie zalogować z głównej strony 

KAG (www.kag2d.com) za pomocą przycisku Login w górnej części ekranu, wpisując 

podaną wcześniej nazwę użytkownika i hasło.  

 

 
 

Po pomyślnym zalogowaniu przycisk Login/Register z górnej części strony zmienia się 

na przycisk Panel [nazwa_uzytkownia]/Logout. Klikając w Panel otwieramy okienko 

opcji, gdzie mamy możliwość wprowadzenia klucza gry, który umożliwia swobodne 

korzystanie z rozgrywek sieciowych.  

 

 
 

Klikamy przycisk „Redeem Premium Code”, a następnie w polu podpisanym „Your 

gold code” wpisujemy nasz klucz gry. Od tego momentu możemy cieszyć się 

możliwością rozgrywki sieciowej. 


