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F1 2017 najbardziej kompletną grą o Formule 1 w historii 

Zobacz zwiastun trybu kariery 

 

Wydawnictwo Techland, studio Codemasters oraz Koch Media zapraszają na nowy, 

prezentujący rozbudowany tryb kariery zwiastun F1 2017. Oficjalna gra Formuły 1 pojawi 

w zlokalizowanej wersji kinowej się na rynku 25 sierpnia na konsole oraz PC. 

Tryb kariery został w tym roku uzupełniony o klasyczne bolidy. W F1 2017 podczas 

kluczowych momentów sezonu otrzymamy zaproszenie do specjalnych zawodów. 

Dostaniemy wtedy okazję zasiadania za sterami któregoś z 12 ikonicznych bolidów sprzed lat. 

Rywalizacja obejmować będzie różnorodne zawody i wyzwania takie jak walka o 

wyprzedzenia, pościgi czy próby czasowe. Z klasycznych bolidów można również korzystać w 

pozostałych trybach oraz wyścigach jedno- i wieloklasowych. 

Zwiastun trybu kariery - https://youtu.be/cIkOzl3qW4s  

Tryb kariery to również większy wpływ na pracę działu R&D (115 ulepszeń bolidów – 5 razy 

tyle, co w F1 2016) i nowe programy szkoleniowe. Autorzy położyli też większy nacisk na 

zarządzenia stanem silnika i skrzyni biegów w trakcie sezonu. Poza 20 torami z aktualnego 

sezonu, gracze mogą również ścigać się na czterech całkiem nowych krótkich torach w 

Brytanii, Bahrajnie, USA i Japonii. Wisienką na torcie jest legendarny nocny tor uliczny w 

Monako w olśniewającej oprawie. 

Lee Mather, dyrektor kreatywny, mówi: “W zeszłorocznej edycji tryb kariery okazał się 

strzałem w dziesiątkę i to na jego fundamentach budujemy jeszcze lepszą odsłonę w F1 2017. 

Dodaliśmy kobiece awatary kierowców, nowe padoki oraz postacie, znacznie 

rozbudowaliśmy możliwości rozwoju zespołu i samochodu. To wszystko w połączeniu z 

https://youtu.be/cIkOzl3qW4s


 

powrotem legendarnych bolidów sprawia, że mamy najpełniejszą i najbogatszą odsłonę F1 w 

historii.” 

Gracze, którzy zamówią F1 2017 przed premierą lub kupią edycję Day One, otrzymają 

wcześniejszy dostęp do McLarena MP4/4 jako części pakietu „F1 2017 Special Edition”. 

Model McLaren MP4/4 będzie można zakupić oddzielnie w późniejszym czasie. Pozostałe 

jedenaście bolidów jest dostępne we wszystkich edycjach gry. F1 2017 w wersja na 

PlayStation 4, Xbox One oraz PC, dostępne będzie na polskim rynku w dniu światowej 

premiery czyli 25 sierpnia. 
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