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Poradnik OGam.net.pl 

 

 
 

 

Na początek przedstawimy Ci parę słów o tej grze. OGam jest najstarszym i 

najszybszym prywatnym serwerem OGame. 

Na czym polega gra ? OGam jest grą MMOSG, toczy się przez zwykłą 

przeglądarkę internetową i nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji.  

Głównym twoim zadaniem jest władaniem jak największą częścią kosmosu, po 

przez atakowanie innych graczy i zdobywanie punktów, kto ma więcej, ten jest 

wyżej w rankingu danego uniwersum. 

Głównym atutem jest funkcjonalnośd i ergonomika. Gra posiada mnóstwo 

ułatwieo, które sami z pewnością zauważycie podczas gry (MAX, wpład ze 

wszystkich planet, ustaw na wszystkich planetach 100%), większośd ich jest 

oczywiście waszym pomysłem, bo gra jest tworzona przez graczy. 

Kolejnym atutem jest brak konto pro, u nas wszystko masz za darmo. Kolejka 

budowania, handlarz,  bank (planetarny oraz sojuszowy), demontownia, 

symulator walk… 

WAŻNĄ informacją jest to, że posiadamy w 100% poprawny silnik walk oraz 

ACS, co jest niezbędne do poprawnej gry, obmyślania strategii i planowania 

wspólnych ataków.  

Zapraszamy do przeczytania poradnika oraz aktywnej gry. 
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1. Początek 

Początek gry jest bardzo prosty, w lewym menu znajdziemy zakładkę 

„Budynki”. Od tego zaczynamy. Musimy zbudowad Kopalnie metalu oraz 

kryształu i ekstraktor deuteru. Każdy z tych trzech budynków pobiera energię. 

Do ich sprawnego działania (najwydajniejszego wydobycia surowców) 

niezbędny jest budynek: elektrownia słoneczna. Budynek ten produkuję 

energię, dzięki  czemu kopalnie i ekstraktor są zasilane. Surowce są walutą w 

grze. Metal, kryształ i deuter. To właśnie za te wartości kupujemy flotę, 

budujemy konstrukcję oraz badamy technologię. 

 

2. Badania 

Badania mają wiele zastosowao, pierwszym z nich jest to, że dają one nam 

możliwośd budowy coraz bardziej zaawansowanych jednostek bojowych oraz 

obronnych. 

Drugim zastosowaniem jest to, że niektóre z nich: 

-Napęd spalinowy 

-Napęd impulsowy 

-Napęd nadprzestrzenny 

powiększają szybkośd naszych statków. Kolejno wd. badao o 10%, 20%, 30% z 

każdym następnym poziomem.   

Napęd spalinowy zasila: małe i duże transportery, lekkie myśliwce, sondy 

szpiegowskie oraz recyklery. 

Napęd impulsowy zasila: bombowce, krążowniki, ciężkie myśliwce i statki 

kolonizacyjne. 

Napęd nadprzestrzenny zasila: okręty wojenne, niszczyciele, pancerniki, 

Gwiazdy Śmierci, ultra transportery, fleet slow, aurory. 
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Trzecim zastosowanie badao jest takie, że mają one wpływ na tarczę, osłonę 

oraz uzbrojenie statków. 

Technologia bojowa – każdy kolejny poziom podnosi uzbrojenie o 10% 

Technologia ochronna – każdy kolejny poziom podnosi  tarczę o 10% 

Opancerzenie – każdy kolejny poziom podnosi osłonę o 10% 

Ważnym badaniem jest MSBN (Międzygalaktyczna sied badao naukowych). Na 

początek laboratorium badawcze – im większy poziom laboratorium, tym 

technologię mają mniejszy czas badania. MSBN łączy laboratoria z innych 

koloni, dzięki czemu technologie mają jeszcze krótszy czas badana. Każdy 

kolejny poziom MSBN dołącza kolejne laboratorium. 

 

3. Flota 
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1) Mały transporter 

2) Duży transporter 

3) Lekki myśliwiec 

4) Ciężki myśliwiec 

5) Krążownik 

6) Okręt wojenny 

7) Statek kolonizacyjny 

8) Recykler 

9) Sonda szpiegowska 

10) Bombowiec 

11) Satelita słoneczny 

12) Niszczyciel 

13) Gwiazda Śmierci 

14) Pancernik 

15) Fleet slov 

16) Ultra transporter 

17) Aurora 

 

Tutaj zaczyna się najciekawsza strona gry. Flotę budujemy w stoczni, po 

czym szukamy i zmierzamy się z innymi graczami chwaląc się naszymi 

raportami, które są oceniane wd. Powstałych szczątków, im więcej, tym 

większy % na powstanie księżyca, a im więcej % tym lepszy raport. Jednak 

jest mały haczyk, zanim nasza flota doleci do obroocy, on może swoją uciec, 

i nasze statki odwiedzą pustą planetę zabierając do 50% surowców z 

planety, w zależności od ładowności naszych satków. 

Teraz nasuwa się pytanie, co gdy mnie nie ma na koncie, stracę flotę ?  

Nie musisz jej stracid, o ile wyślesz flotę na FS. FS – fleet save, wysyłamy 

flotę na x godzin, czyli np. od 22 do 10:00 (bo o tej godzinie mamy czas aby 

zacząd grę) i nasza flotą w locie jest nietykalna, nikt nie może jej zaatakowad. 

Do wysyłania FS służy statek nr. 15. 

Skąd mogę wiedzied, czy flota jest na planecie, czy w locie ?  
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To czy jest na planecie możemy sprawdzid Sondą szpiegowską. Ten mały i 

zaskakująco szybki statek skanuję wybraną planetę, i sporządza raport: 

 

W tym przypadku widzimy, że osoba nie posiada żadnej floty oraz obrony na 

koncie. 

Możemy dostad również nie pełny raport: 

 

Oznacza to, że posiadamy za mały poziom technologii szpiegowskiej. 

Istnieje również szansa, że nasza sonda zostanie zestrzelona, co widad w 

pierwszym zdjęciu. 

Warto również wspomnied o szczątkach ze zniszczonej floty. Z każdego 

zniszczonego statku powstaje derbis (metal oraz kryształ). Debris stanowi 

60% wartości zniszczonej floty. 
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4. Obrona 

 

1) Wyrzutnia rakiet 

2) Lekkie działo laserowe 

3) Ciężkie działo laserowe 

4) Działo Gaussa 

5) Działo jonowe 

6) Wyrzutnia plazmy 

7) Mała powłoka ochronna 

8) Duża powłoka ochronna 

9) Przeciwrakieta 

10) Rakieta międzyplanetarna 

Systemy obronne mają za zadnie bronid naszą planetę przed obcymi flotami 

jak i odstraszad potencjalnych wrogów. Zniszczony w walce system obronny 

odbudowywuje się w 70%. 
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5. Budynki 

 

- Kopalnia metalu dostarcza najważniejszy surowiec do budowy systemów 

obronnych oraz statków kosmicznych. 

 

 

 

 

- Kryształ wydobyty przez kopalnię kryształu jest wykorzystywany do 

odkrywania nowych badao oraz stawiania konstrukcji nośnych. 

 

 

 

 

- Ekstraktor deuteru pozyskuje deuter, cenny izotop wodoru służący jako 

paliwo do statków kosmicznych. 

 

 

 

-Z promieniowania słonecznego elektrownia pozyskuję energię, która jest 

niezbędna dla wielu budynków. 
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-Elektrownia fuzyjna spala deuter, następnie z pozyskanego ciepła odzyskiwana 

jest energia. 

 

 

 

-Fabryka robotów pozwala na szybszą rozbudowę ekonomi. Im większy poziom, 

tym budynki stawiane są szybciej. 

 

 

 

 

-Fabryka nanitów tworzy roboty rozmiaru nano, każdy kolejny poziom skraca 

czas budowy o połowę. 

 

 

 

 

-Stocznia pozwala na budowę statków kosmicznych oraz systemów obronnych. 
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-Magazyn metalu jest składownią wydobytego metalu, gotowego na dalsze 

wykorzystanie. 

 

 

 

 

-Magazyn kryształu jest składownią wydobytego kryształu, gotowego na dalsze 

wykorzystanie. 

 

 

 

 

-Wielkie podziemne zbiorniki, w których przechowywany jest deuter. 

 

 

 

 

 

-Laboratorium pozwala odkrywad nowe technologie, oraz skraca czas ich 

badania. 
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-Terraformer powiększa planetę poprzez podziemne eksplozję. 

 

 

 

 

-Depozyt sojuszniczy pozwala na wykorzystanie paliwa przez sojusznicze floty. 

 

 

 

 

-Silos rakietowy to wyrzutnia dla rakiet międzyplanetarnych oraz przeciwrakiet. 
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Na księżycu  

  

 

 

 

 

powstałym ze szczątków zniszczonej w walce floty możemy budowad budynki 

specjalne takie jak: 

-Stacja księżycowa tworzy tlen oraz grawitację, jest niezbędna do dalszego 

wykorzystania księżyca. 

 

 

 

 

-Falangę, skaner galaktyczny, który wykrywa obce floty. Im większy poziom, 

tym zasięg falangi jest większy. 

 

 

 

 

-Teleporter przesyła floty między księżycami bez strat czasowych. 

 

 

 



Strona: 12                                                                                             Copyright © OGam.net.pl 

 

6. Silnik walk 

Po każdej walce flot lub flot z obroną dostajemy szczegółowe raporty w 

których widad ilośd statków, ich uzbrojenie, tarczę oraz osłonę.  

Silnik walk obsługuje SD (szybkie działa), co jest niezbędne do „normalnej gry”. 

Cała zasada SD polega na tym, że odpowiednio dobierając naszą flotę możemy 

taoszymi statkami zniszczyd droższe. Jest możliwośd planowania strategii, są 

specjalne statki do niszczenia systemów obronnych. 

Co to są te szybkie działa ?  

W opisie statku widzimy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Szybki ogieo przeciw” oraz „Szybki ogieo od” Co to oznacza ? Oznacza to, że 

podczas walki 1 krążownik niszczy DO 3 LM – to jest szybki ogieo przeciw. 

Szybki ogieo od działa zupełnie odwrotnie, oznacza on, że (akurat w na ten 

statek) Gwiazda śmierci posiada szybkie działa przeciw krążownik 33 i niszczy 

do 33 krążowników w jednej rundzie.  Wnioskując, statek a jest bardzo silny na 

statek b, ale statek c niszczy statek a bez kłopotu. Z kolei, statek b może 

niszczyd statek c. Rozrzut szybkich dział wynosi 0,05%. Oznacza to, że jeżeli 

statek x ma 100 sd na statek y, to zniszczy od 95 do 100 statków w jednej 

rundzie. Jest to autorski silnik walk OGam.net.pl, wyniki walk są w 95% te same, 

co w silniku gry „OGame”, z tym, że nasz silnik obsługuje niezliczoną ilośd 

statków. 
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7. Gra EKO 

Wybierając taktykę gry EKO nastawiamy się wyłącznie na budowę kopalo i 

elektrowni. Możemy również posiadad małą flotę transportowców do 

przewożenie surowców między planetami. Dużym plusem OGam jest to że 

możemy posiadad 21  planet, a więc dobrze można rozbudowad ekonomie bez 

obaw o to, że stracimy punkty w rankingu po czyimś ataku. Gracze EKO 

pozyskują również surowce z kont nieaktywnych, atakując je samymi 

transporterami. Ta taktyka gry w późniejszym etapie gry gwarantuje nam 

wysokie miejsca w rankingu, gdyż kopalni inny gracz nam zniszczyd nie może. 

8. Gra flotą 

Flotą możemy grad na kilka sposobów . Jednym z nich jest nastawianie się na 

„farmienie” wrogich planet np. tych którzy wybierają grę Eko. Robimy wtedy 

dużo transportowców i trochę statków obrony w zależności czy przeciwnik 

posiada obronę czy nie. Drugim sposobem jest „złomowanie”. Szukamy 

słabszych, lub równych sobie flot, i zmierzamy się z nimi. Na czym tutaj polega 

zysk ? Wyżej było napisane, że ze zniszczonej floty powstaje 60% debrisu, to 

właśnie na nim jest zysk. Niszcząc flotę wroga, „przejmujemy” 60% jej wartości. 

Debris można zebrad tylko recyklerami, są one bardzo ważnym elementem, 

jeżeli nastawiamy się tylko i włącznie na grę flotą. 

9.Tłumaczenia opisów oraz opcji 

 

Podgląd - możemy zobaczyd widok naszej pięknej planety ,statystyki 

naszego konta, informacje o planecie, zbiór innych koloni. W 

podglądzie widzimy również ruch flot: 

 

Wysłaliśmy flotę na misję „Napdaj” do innego gracza. Górny czas 

oznacza ile jeszcze flota potrzebuje czasu, aby dotrzed do planety. 

Dolny czas oznacza dokładną godzinę lądowania floty na planecie 

obroocy. 
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Tutaj jesteśmy na koncie obroocy, i jak widzimy, wpis o lecącej na nas 

flocie jest czerwony. W łatwy  sposób możemy się zorientowad, że 

ktoś nas atakuje i ew. uciec. 

 

Pojawia się jeszcze wpis o żółtej barwie. Jak sami Widzimy, misja 

„niszcz”. Co to oznacza? Atakowany jest nasz księżyc, jeżeli agresor 

wygra walką z flotą i obroną, gwiazdy śmierci podejmują próbę 

zniszczenia księżyca.  

Symulator niszczenia księżyca dostępny jest pod adresem: 

http://ogam.net.pl/symattackmoon.rar 

 

Imperium – szczegółowy wgląd w całe nasze konto. Widzimy tam 

wszystkie planety oraz księżyce i przypisane do nich budowle, floty, 

obronę i badania. 

 

Budynki - wyświetla nam menu budowy budynków na danej 

planecie. Pokazuje ich koszt oraz czas budowy. 

 

 

 

 

Aby rozpocząd budowę klikamy „Buduj na poziom x”. 

 

 

 

http://ogam.online/symattackmoon.rar
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Po kliknięciu budynek będzie już w budowie: 

 

Jak zauważyliście, pojawił się napis „dodaj do kolejki” zamiast „buduj 

na poziom x”. 

Mamy możliwośd ustawienia kolejki budowania: 

 

Budynki po kolei się wybudują, zaoszczędzając nasz czas. 

 

Badania – wyświetlają menu technologii, koszt badania, oraz czas: 

 

W przypadku badao nie ma opcji ustawienia „kolejki”.  Aby rozpocząd 

badanie technologii, klikamy na „Badanie na level x”. 
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Surowce - informacje na temat wydobycia surowców na planecie.  

Zakładkę  dzielimy na 3 opcję: 

 

Pierwszą z nich jest podane wydobycie godzinnie na planecie. 
Możemy tutaj edytowad % wydobycia w kopalniach, aby zmniejszyd 
zapotrzebowania na pobieraną przez nie energię. 

Poniżej znajduję się szybkie menu: 

 

 

Które pozwala jednym kliknięciem ustawid wszystko na 100% lub na 
0%. 

 

Drugą opcją, jest pokazanie dziennego, tygodniowego oraz 
miesięcznego wydobycia: 

 

 

 

 

 

Produkcja rozszerzona pokazuje informację planety, na której się 
znajdujemy. 

Po przez naciśnięcie „Produkcja – wszystkie planety”, pokażą nam się 
informacje o wydobyciu z całego konta: 
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Stocznia - daje nam możliwośd budowy naszej floty w zależności od 

jej poziomu rozbudowy. 

 

Aby rozpocząd budowę statku, wypełniamy pole numeryczne „0” na 

inną wartośd. Maksymalną ilośd do wybudowania, widzimy pod 

polem numerycznym. Dodatkowo, naciskając  „MAX”, pole się 

wypełni maksymalną wartością. 

 

Teraz, schodzimy na dół strony, i klikamy: 

 

 

Flota – ważna funkcja, pozwala ona na wysłanie naszej floty na 

dowolną misję. 

 

Jak wysład flotę?: 

 

Wypełniamy pola numeryczne, podając jaką ilośd statków chcemy 

wysład i klikamy „Kontynuuj” 
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Pokazało nam się bardziej zaawansowane menu: 

Dokąd – podajemy galaktykę, system, oraz pozycję planety, na którą 

wysyłamy naszą flotę. 

Prędkośd – ustalamy szybkośd naszych statków. Im mniejsza, tym 
zużycie paliwa jest mniejsze. 

Czas trwania (odcinek) – długośd lotu do planety obroocy 

Godzina dotarcia floty – dokładna godzina dotarcia floty na planetę 
obroocy 

Godzina powrotu floty – dokładna godzina powrotu flotę na ojczystą 
planetę. 

Zużycie deuteru – ile paliwa statki zużyją 

Max prędkośd – prędkośd najwolniejszego statku z wcześniej 
wybranych (flota musi lecied równo) 

Ładownośd – ile surowców statki mogę pomieścid w sobie 
 

CEL 

Możemy dodad własne kordy planet, aby za jednym kliknięciem 

wszystko było już ustawione. 

KOLONIE 

Spis naszych planet oraz księżyców. Jednym kliknięciem możemy 

ustawid kordy wybranej koloni. 
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Związki wojenne (ACS) 

Gracz ma możliwośd zaproszenia nas do ataku, i wspólnie można 

atakowad innych graczy. Po zaproszeniu pojawi się tam wpis z nazwą 

związku. 

Po kliknięciu „kontynuuj” pokaże się kolejne menu, z wyborem misji 

oraz wyboru surowców: 

 

Gdy wybieramy misję napadaj, naciskamy kontynuuj, jeżeli 

transportuj, wypełniamy jeszcze pola surowców. Następnie pokaże 

się okno podsumowujące: 

 

I to wszystko, nasza flota została wysłana. 

 

Technologie – drzewo  wymagao do osiągnięcia badao , statków i 

budynków. 
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Handlarz - pozwala nam na wymianę surowców których nie 

potrzebujemy albo chcemy szybko zyskad inne. Przelicznik wynosi 4 

metalu 2 kryształu 1 deuteru.  

 

Handlarz pozwala również na wymianę proporcjonalną. Możemy 

sprzedad x metalu na kryształ oraz deuter w przeliczniku np. 3x1 – te 

wartośd sami możemy edytowad. 

 

Obrona - daje nam możliwośd budowy obrony w zależności od 

poziomu rozbudowy stoczni. 

 

 

Aby rozpocząd budowę systemu obronnego, wypełniamy pole 

numeryczne „0” na inną wartośd. Maksymalną ilośd do wybudowania, 

widzimy pod polem numerycznym. Możemy również kliknąd na 

„MAX”, i automatycznie nam pole wypełni. 

 

Teraz, schodzimy na dół strony, i klikamy: 
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Jak pewnie sam zauważyłeś(aś), identyczny proces jak w przypadku 

budowania floty. W obu przypadkach istnieje możliwośd dodania do 

kolejki budowy nieograniczoną ilośd jednostek: 

 

Budowa floty jak i obrony jest dodawana do tej samej kolejki. 

 

Demontowania- oferuje skup twojej floty lub obrony za 70% 

wartości.  

 

Bank – nowośd ! Bank planetarny pomieści nieograniczoną ilośd 

surowców. Wpłacone surowce do banku są chronione przed innymi 

graczami, i nie można ich odebrad. Standardowo bank pobiera 3% 

sumy surowców od wpłaty, lub 10% jeżeli skorzystamy z opcji „Wpład 

ze wszystkich planet”. Prowizję można zdjąd kupując w sklepie 

odpowiedni pakiet. 

 

Sklep – walutą są „Dodatki”. Dodatki możemy kupid np. SMS’em czy 

przelewem bankowym. Sklep oferuje nam mnóstwo pakietów, czy 

oficerów pomagających nam w grze. 

Losowanie – lotto w wersji OGam ! Traw jedną z sześciu liczb i zgarnij 

3 razy tyle, ile postawiłeś! 
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Nawigacja: 

 

Galaktyka - daje nam ona wgląd w galaktyki oraz jej układy 

słoneczne. Wielką zaletą są zawarte w niej skróty, np.: 

 

W ostatniej tabelce widzimy 3 obrazki: 

Szpieguj, napisz wiadomośd, dodaj do znajomych. Wystarczy raz 

kliknąd i gotowe ;) 

Gdy najedziemy kursorem myszki na obrazek planety, wyświetli się 

okienko: 

 

Z kolejnymi skrótami. Gdy jesteśmy na księżycu o posiadamy falangę, 

również w tym okienku się ona pokazę. 

 

Sojusz - może zmieścid nieograniczoną liczbę członków. Posiada on 

bardzo rozbudowane opcję oraz rangi (z możliwością edycji 

uprawnieo). 

 

Bank sojuszowy  – służy jako zbiórka surowców dla sojusznika, który 

został zaatakowany i stracił większośd lub całośd floty/obrony. Im 

większy poziom banku, tym większa jest jego pojemnośd. 
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Wiadomości – wiadomości standardowo dzielimy na grupy. Dzięki 

temu nawigacja, czy znalezienie konkretniej wiadomości  lub raportu 

jest sporo szybsze. 

 

Rekordy – największe poziomy budynków, ilości jednostek 

wojennych / obronnych danego uniwersum. Rekordy nie 

uwzględniają floty w powietrzu dla dodatkowego utrudnienia. 

 

Statystyki - ogólny ranking całego uniwersum. W rankingu dzielimy 5 

grup: flota, obrona, budynki, badania, bitwy. Statystyka badao oraz 

floty jest pokazana w ilości (nie punktach). Statystyki posiadają 

również opcję profilu, który służy jako zbiór informacji o całym koncie 

gracza: 

 

Aby przejśd do profilu gracza kliknij na jego nazwę w statystykach. 

Szukaj – opcja pozwala wyszukad  danego gracza, sojusz lub planetę. 

Pręgierz – Wszystkie osoby które zostały ukarane blokadą konta za 

złamanie regulaminu. 

Symulator walk – symulator pozwala na przeprowadzenie walki. Jest 

on kompatybilny z silnikiem walk, więc wyniki są w 100% identyczny 

jakbyśmy odbyli realną walkę. Jest w nim również zainstalowany ACS. 
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Dodatkowo w raportach szpiegowskich jest opcja „symuluj”, dzięki 

czemu dane do symulatora są automatycznie wpisane. 

 

 

Wspólnoty: 

Gra z jednego IP – opcja wyłącznie do zgłaszania gry dwóch graczy z 

jednego komputera. Więcej informacji znajdziemy pod adresem: 

http://ogam.net.pl/uni2/zglos.php?info=kiedy  (uni2) 

lub 

http://ogam.net.pl/uni3/zglos.php?info=kiedy (uni3) 

lub  

http://ogam.net.pl/uni4/zglos.php?info=kiedy (uni4) 

 

Buddylista – pozwala nam dodad nieograniczoną ilośd graczy do 
naszej buddlisty (listy znajomych). Po dodaniu mamy wgląd czy są oni 
aktualnie aktywni, oraz dzięki niej mamy szybki wybór np. napisania 
wiadomości do znajomego. 
 

Notatki – miejsce na nasze notatki. Zapisanym wiadomością możemy 

ustawid 3 priorytety, dzięki czemu mają one inne kolory(zależne od 

priorytetu). 

 

Notatki możemy również edytowad, po kliknięciu w ich temat 

(nazwę). 

Forum – przejście na forum dyskusyjne http://forum.ogam.net.pl. 

Kontakt – dane do administracji. 

http://ogam.online/uni2/zglos.php?info=kiedy
http://ogam.online/uni3/zglos.php?info=kiedy
http://ogam.online/uni4/zglos.php?info=kiedy
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Ustawienia – opcja pozwala na bardzo wiele rzeczy. Począwszy od 

najważniejszej, jak zmiana hasła, po zmianę wyglądu gry, załączenia 

urlopu (który chroni nasze konto podczas naszej dłuższej 

nieobecności czy ustawienie awataru w naszym profilu. 

Wyloguj – zakooczenie sesji , wylogowanie. 

10.  Dane: 

Linki: 

Gra: http://OGam.net.pl 

Forum: http://forum.OGam.net.pl 

Regulamin: http://ogam.net.pl/regulamin.html 

Rejestracja: http://OGam.net.pl/reg.html 

Kontakt mailowy: 

Email: 

OGamtest@gmail.com – suport 

OGamkontakt@gmail.com – rekrutacja 
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