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ZMIANY OGÓLNE DOTYCZĄCE RÓWNOWAGI ROZGRYWKI 


Ratusz 
-Atak podstawowy przeciw okrętom zmniejszony do 75.00 (ze 100.00).
-Dla ratuszów państw nieazjatyckich zlikwidowano premię x1.50 do ataków z dystansu przeciw dowolnej kawalerii i dowolnej lekkiej piechocie. Tak więc wszystkie ratusze jednakowo nie posiadają premii przeciw kawalerii i lekkiej piechocie. 

Kusznicy 
-Wszystkie ataki z dystansu zmniejszono do 16.00 (z 18.00).
-Dodano mnożnik x1,25 do wszystkich ataków z dystansu i ataków wręcz przeciw ciężkiej piechocie.

Jednostki piechoty 
-Dodano mnożnik x0.75 do wszystkich ataków z dystansu i ataków wręcz przeciw dowolnej i kawalerii i dowolnym Ludziom-Kojotom.
-Mnożnik dla wszystkich ataków z dystansu i ataków wręcz przeciw dowolnej lekkiej kawalerii i orlim biegaczom zwiększono do x2.00 (z x1.50). 
-Ta zmiana dotyczy następujących jednostek: Kusznik, Caçador, Łucznik, Jegr, ŁucznikTupi, Bandyta Karaib, Karaib z dmuchawką, Inkaski miotacz bola, Strzelec Klamathów, Strzelec Czirokezów, Tropiciel Kri, Strzelec Nawaho, Seminolski rekini łucznik, Renegat, Harcownik, Strzelec, Aenna, Macehualtin, Leśny łowca, Łucznik Cetana, Strzelec Wakina, Arkebuzer, Chu Ko Nu, Żelazne oddziały, Ghurka, Mansabdar Ghurków, Thug maratański, Mnich Wokou, łucznik Yumi.

Zwierzęta
-Niektórym zwierzętom ujednolicono statystki, stosując jako podstawę hiszpańskie bojowe psy.

Strażnicy
-Nawróconym strażnikom dodano mnożnik x0.10 przeciw budynkom.

Szpieg
-Nie można trenować szpiegów aż do rozpoczęcia Ery Kolonizacji (czyli aż do końca Ery Odkryć).
-Wszystkie ataki w walce wręcz zmniejszono do 5.00 (z 10.00).
-Wszystkie ataki na budynki przy oblężeniu zmniejszono do 10 (z 20.00). 
-Mnożnik wszystkich ataków w walce wręcz przeciw najemnikom zwiększono do x20.00 (z x10.00), a mnożnik przeciw bohaterom zwiększono do x40.00 (z x20.00). 

Kościół
-Koszt drewna zmniejszono do 100.00 (z 200.00).
-PW zmniejszono do 1500.00 (z 3000.00).
-Punkty budowy zmniejszono do 10.00 (z 20.00).
-Dar XP zmniejszono do 40.00 (z 80.00).
-Dar budowania XP zmniejszono do 20.00 (z 40.00).

Najemnicy 
-Z poziomu salonu nie można trenować Mameluków, Elmetów oraz LekkichBombard aż do Ery Przemysłowej (do końca Ery Fortów). 

Szpitale polowe
-PW zwiększono do 1500.00 (z 250.00).
-Punkty budowli zmniejszono do 10.00 (z20.00).
-Dar XP zmniejszono do 80.00 (z 160.00).
-Dar budowania XP zmniejszono do 40.00 (z 80.00).
-Koszt drewna zmniejszono do 200.00 (z 400.00).


ZMIANY W POSZCZEGÓLNYCH CYWILIZACJACH DOTYCZĄCE RÓWNOWAGI ROZGRYWKI 


HISZPANIE

Metropolia 
-Modyfikator transportu zwiększono do 0.75 (z 0.73). Obecnie premia dla Hiszpanów wynosi 25% (wynosiła 27%).

Karta – 6 Rodeleros
-Efekt ograniczono, obecnie daje 5 Rodeleros (z 6).

Karta – 7 Rodeleros
-Efekt ograniczono, obecnie daje 6 Rodeleros (z 7).

Karta – 8 Rodeleros
-Efekt ograniczono, obecnie daje 7 Rodeleros (z 8).

Karta – 9 Rodeleros
-Efekt ograniczono, obecnie daje 8 Rodeleros (z 9).

Karta – 4 lansjerów
-Efekt ograniczono, obecnie daje 3 lansjerów (z 4).

Karta – 5 lansjerów
-Efekt ograniczono, obecnie daje 4 lansjerów (z 5).


Holendrzy

Start
-6 osadników (z 7).
-4 sztuki złota (zwiększono z 3). 

Banki
-Dar XP zmniejszono do 140.00 (z 280.00).
-Dar budowania XP zmniejszono do 70.00 (z 140.00).

Karta – Stadhouder 
-Efekt ograniczono, obecnie daje 50% kosztów centrom miast (z 33%).

Karta – Reformy wojskowe
-Wszystkie ataki wręcz przeciw dowolnej piechocie otrzymują mnożnik –x0.25.
-Efekt szybkości pozostaje niezmieniony.


NIEMCY

Ułani 
-Prędkość zwiększono do 6.75 (z 6.50), a prędkość maksymalną zwiększono do 8.75 (z 8.50).
-Usunięto ujemną premię x0.75 od wszystkich ataków wręcz przeciw dowolnym wieśniakom.

Wóz pionierów 
-Czas zbierania skrzyń zwiększono do 20.00 (z 15.00). 


BRYTYJCZYCY

Polityk – Poszukiwacz przygód 
-Efekt zmiany ery zwiększono do 7 łuczników (z 2 pikinierów i 5 Łuczników)

Karta – Przybrzeżne wsparcie 
-Efekt ograniczono, obecnie daje zasięg +5 (z zasięgu +10).
-Efekt dodany w celu uzyskania 20% premii do obrażeń przeciw wszystkim okrętom wojennym.


TURCY

Start 
-3 jednostki drewna (z 4).

Meczet
-Turecki meczet otrzymuje unikalną zdolność zbierania XP z szybkością 0.4xp na sekundę gdy budynek stoi. 

Pszenica 
-Koszt technologii zmniejszony do 100 jednostek drewna (z 300 jednostek żywności). 
-Efekt zmniejszono do -5 punktów szkolenia (z -8 punktów szkolenia).

Rynek Abbassid 
-Koszt technologii zmniejszono do 600 jednostek drewna (z 800 jednostek żywności).
-Efekt zwiększono do -8 punktów szkolenia (z -6 punktów szkolenia).

Dzielnica Galata 
-Koszt technologii zmniejszono do 200 sztuk złota (z 400 sztuk złota).

Wezyrowie Koprulu 
-Koszt technologii zmniejszono do 250 jednostek drewna (z 500 jednostek żywności).
-Efekt zwiększono do -5 punktów szkolenia (z -4 punktów szkolenia).

Karta – DRUŻYNA Jedwabny Szlak
-Efekt zmniejszono do 15% premii dla skrzyń i dochodu z handlu (z 30% premii). 

Karta – Przybrzeżne wsparcie 
-Efekt ograniczono, obecnie daje zasięg +5 (z zasięgu +10).
-Efekt dodany w celu uzyskania 20% premii do obrażeń przeciw wszystkim okrętom wojennym.


ROSJANIE

Strzelec 
-Punkty szkolenia zmniejszono do 30.00 (z 32.00).

Muszkieter
-Punkty szkolenia zmniejszono do 23.00 (z 27.00).

Karta – Sewastopol
-Efekt zmniejszono do 50% premii do szybkości budowania (z 85% premii).


PORTUGALCZYCY

Caçadore 
-Punkty życia zwiększono do 105.00 (z 85.00). 
-Odporność zbroi na atak z dystansu zmniejszono do 0.50 (z 0.60).
-Wszystkie ataki z dystansu zmniejszono do 17.00 (z 26.00).
-Wszystkie ataki z dystansu typu ROF (Rate of Fire – szybkość prowadzenia ognia) zmniejszono do 3.00 (z 4.50).

Karta – Walka dragonów
-Efekt zmodyfikowano tak, aby zapewniał 20% premii do ataku i punktów bonus życia dla dragonów i 15% premii do ataku i punktów życia dla husarii (dotychczas miał wpływ tylko na dragonów). 


IROKEZI 

Palenisko 
-Skuteczność tańca ataku zmniejszono o 20%.
-Skuteczność tańca płodności zmniejszono o 20%.
-Skuteczność tańca toboganu zmniejszono o 20%.

Wódz wojenny 
-Aurę punktów zmniejszono do 15% premii (z 20%).
-Obrażenia od zabójczego ataku zmniejszono do 60.00 (z 75.00). 
-Górną wartość obrażeń od zabójczego ataku zmniejszono do 120.00 (z 150.00). 

Tomahawk 
-Wszystkie ataki w walce wręcz zwiększono do 14.00 (z 10.00).
-Mnożnik wszystkich ataków w walce wręcz przeciw dowolnej kawalerii zmniejszono do x3.00 (z x4.00)

Aenna 
-Punkty szkolenia zmniejszono do 27.00 (z 30.00).
-Wszystkie ataki w walce z dystansu zwiększono do 12.00 (z 10.00). 
-Mnożnik wszystkich ataków w walce z dystansu i w walce wręcz przeciw ciężkiej piechocie zwiększono do x2.00 (z x1.25).

Jeźdźcy Kanya 
-Punkty życia zwiększono do 285.00 (z 270.00). 
-Wszystkie ataki w walce wręcz zwiększono do 27.00 (z 25.00). 
-Mnożnik wszystkich ataków w walce wręcz przeciw dowolnej artylerii zmniejszono do x1.75 (z x2.00). 

Leśni łowcy 
-Wszystkie ataki w walce z dystansu zmniejszono do 16.00 (z 17.00).

Karta – 11 Tomahawki 
-Efekt ograniczono, obecnie daje 9 Tomahawków (z 11 Tomahawków).

Karta – Taktyka zachowawcza 
-Efekt ograniczono, obecnie daje 10% premii do zadawanych obrażeń i punktów życia (z 15%). 

Karta – DRUŻYNA piesi zwiadowcy 
-Efekt zwiększono tak, aby zapewniał 8 linii zasięgu widzenia (z 4 linii zasięgu widzenia).
-Nie daje więcej 10% premii do HP piechoty. 

Zebranie wojenne Irokezów Big Button Tech 
-Niedostępne do rozpoczęcia ery fortów (od końca ery kolonizacji).

Najazd Irokezów Big Button Tech
-Niedostępne do rozpoczęcia Ery Fortów (od końca Ery Kolonizacji).


Siuksowie 

Start
-Brak jednostek drewna (wcześniej 1).

Palenisko 
-Skuteczność tańca płodności zmniejszono o 20%.
-Skuteczność tańca ataku zmniejszono o 20%.
-Skuteczność tańca oblężenia zmniejszono o 20%.

Wódz wojenny 
-Prędkość zmniejszono do 7.76 (z 8.10), a maksymalną prędkość zmniejszono do 9.76 (z 10.10).
-Szybkość zmniejszono do 15% premii (z 20%).

Strzelec Wakina 
-Koszt w sztukach złota zwiększono do 40.00 (z 30.00).

Konny topornik 
-Dodano ujemną premię x0.75 do wszystkich ataków wręcz przeciw dowolnej lekkiej kawalerii.

Karta – 7 Oswojone wilki
-Efekt ograniczono, obecnie daje 6 wilków (z 7).

Karta – 5 Oswojone kuguary
-Efekt ograniczono, obecnie daje 4 kuguarów (z 5).

Karta – 4 Oswojone niedźwiedzie grizzly 
-Efekt ograniczono, obecnie daje 3 niedźwiedzie grizzly (z 4).

Karta – 8 Oswojone kojoty
-Efekt ograniczono, obecnie daje 6 kojotów (z 8).


AZTEKOWIE

Wódz wojenny 
-Mnożnik aury obfitości zmniejszono do x2.00 (z x3.00).

Palenisko 
-Skuteczność tańca kapłana-wojownika została zwiększona o 25%.
-Skuteczność tańca płodności zmniejszono o 20%.
-Skuteczność tańca wody zmniejszono o 20%.
-Skuteczność tańca ataku zmniejszono o 20%.

Kojot-biegacz
-Punkty szkolenia zmniejszono do 27.00 (z 31.00).

Orli biegacz 
-Wartość wszystkich ataków z dystansu zmniejszono do 12.00 (z 14.00).

Macehualtin 
-Punkty szkolenia zmniejszono do 23.00 (z 26.00).
-Mnożnik wszystkich ataków wręcz i z dystansu przeciw ciężkiej piechocie zwiększono do x2.00 (z x1.50).

Jaguar-zwiadowca 
-Mnożnik wszystkich ataków wręcz przeciw dowolnej kawalerii zmniejszono do x2.00 (z x3.00)
-Mnożnik wszystkich ataków wręcz przeciw dowolnej ciężkiej piechocie zwiększono do x3.00 (z x2.00)

Założyciel Big Button Tech
-Koszt zmniejszono do 50 jednostek żywności, 50 jednostek drewna i 50 sztuk złota (z 500 jednostek drewna i 500 sztuk złota). 

Wódz plemienia
-Każda zmiana ery przynosi wzrost PW wodza wojennego. 
-Era Kolonizacji: poprawiona szarża wodza wojennego + 20% więcej PW.
-Era Fortec: poprawiona szarża wodza wojennego + 30% więcej PW.
-Era Przemysłowa: poprawiona szarża wodza wojennego + 40% więcej PW.
-Era Mocarstw: poprawiona szarża wodza wojennego + 50% więcej PW.

Wojownik plemienny 
-Zrównoważono liczbę czaszkowych wojowników, których otrzymuje się po zmianie ery. 
-Era Kolonizacji: 2 czaszkowych wojowników.
-Era Fortec: 3 czaszkowych wojowników.
-Era Przemysłowa: 5 czaszkowych wojowników.
-Era Mocarstw: 8 czaszkowych wojowników.

Szaman plemienny 
-Każda zmiana ery daje tobogan; zrównoważono również ataki i PW.
-Era Kolonizacji: Dodaje tobogan chaty wojennej i tak jak poprzednio +10% do ataku/PW dla chaty wojennej i chaty arystokracji.
-Era Fortec: Dodaje tobogan chaty arystokracji oraz +10% do ataku/PW chaty wojennej i chaty arystokracji.
-Era Przemysłowa: Dodaje 2 tobogany chaty arystokracji oraz +10% do ataku/PW chaty wojennej i chaty arystokracji.
Era Mocarstw: Dodaje 2 tobogany chaty arystokracji oraz +20% do ataku/PW chaty wojennej i chaty arystokracji. 

Plemienna wiedząca 
-Wraz ze zmianą ery otrzymuje się tobogan gospodarczy, a także zrównoważono premie dla plantacji i gospodarstw.
-Era Kolonizacji: Bez zmian. O 10% szybsze pobieranie z gospodarstw i plantacji.
-Era Fortec: 1 tobogan gospodarstwa i premia +10% do pobieranie z gospodarstw i plantacji.
-Era Przemysłowa: 2 tobogany gospodarstwa i premia +10% do pobieranie z gospodarstw i plantacji.
-Era Mocarstw: 2 tobogany gospodarstwa i premia +20% do pobieranie z gospodarstw i plantacji.

Zebranie wojenne Azteków Big Button Tech
-Niedostępne do rozpoczęcia Ery Fortów (od końca Ery Kolonizacji).

Najazd Azteków Big Button Tech
-Niedostępne do rozpoczęcia Ery Fortów (od końca Ery Kolonizacji).

Wiara w Cipactli Big Button Tech
-Niedostępne do rozpoczęcia Ery Fortów (od końca Ery Kolonizacji).

Karta – Przybrzeżne wsparcie 
-Efekt ograniczono, obecnie daje zasięg +5 (z zasięgu +10). 
-Efekt dodany w celu uzyskania 20% premii do obrażeń przeciw wszystkim okrętom wojennym.

Karta – Okrucieństwo 
-Nie daje skutków orlim biegaczom.
-Efekt daje premię 50% do mnożnika dla kojotów-biegaczy, włóczników i Macehualtinów przeciw dowolnym wieśniakom.


Indianie

Start
-6 osadników (z 5).
-1 jednostka żywności (z 2). 

Howdah
-Obrażenia od wszystkich ataków z dystansu zmniejszono do 60.00 (z 75.00).
-Mnożnik wszystkich ataków w walce z dystansu i w walce wręcz przeciw dowolnej ciężkiej kawalerii zwiększono do x2.75 (z x2.25).
- Mnożnik wszystkich ataków w walce z dystansu i w walce wręcz przeciw dowolnej artylerii zwiększono do x2.25 (z x1.75).

Uwaga: Zmieniono również Mansabdar howdah na dwukrotną wartość nowych statystyk słonia.


Cepownik 
-Odporność pancerza na atak z dystansu zmniejszono do 0.50 (z 0.75).
-Koszt żywności/złota zmieniono na 125.00/125.00 (z 100.00/200.00).
-PW zwiększono do 325.00 (z 200.00).
-Prędkość zmniejszono do 4.00 (z 4.50), a prędkość maksymalną zmniejszono do 6.00 (z 6.50). 
-Wszystkie obrażenia zadawane w wyniku ataku wręcz zmniejszono do 5.00 (z 14.00).
- Wszystkie obrażenia zadawane budynkom w oblężeniu zmniejszono do 80.00 (z 140.00).
-Wszystkie obrażenia zadawane budynkom w wyniku ataków typu ROF (Rate of Fire – szybkość prowadzenia ognia) zmniejszono do 1.50 (z 3.00).


Uwaga: Zmieniono również Mansabdar cepownik na dwukrotną wartość nowych statystyk słonia.

Karta – Brytyjski regiment piechoty 
-Efekt zmieniony – daje również premię gwintowania lufy x1.00 przeciw ciężkiej piechocie.


CHIŃCZYCY

Adepci 
-Obrażenia zadawane w wyniku walki wręcz zmniejszono do 10.00 (z 12.00).
-Limit budowy zmniejszono do 5.00 (z 7.00).
-Nie mogą już nawracać pokonanych jednostek na nowych adeptów. Jedynie chińscy mnisi zachowują tę zdolność.

Pikinier Qiang 
-PW zmniejszono do 105.00 (z 110.00).
-Wszystkie obrażenia od ataków wręcz zmniejszono do 7.00 (z 8.00).
-Mnożnik wszystkich ataków wręcz przeciw dowolnej kawalerii zwiększono do x5.00 (z x3.00).
-Wszystkie obrażenia zadawane budynkom w oblężeniu zmniejszono do 30.00 (z 34.00).

Szermierz Changdao 
-Wszystkie obrażenia od ataków wręcz zwiększono do 15.00 (z 13.00).
-Mnożnik wszystkich ataków wręcz przeciw dowolnej kawalerii zwiększono do x2.25 (z x2.00).

Keshik
-PW zwiększono do 110.00 (z 100.00).
- Wszystkie obrażenia od ataków wręcz zwiększono do 8.00 (z 4.00).

Moździerz ręczny 
-Prędkość zmniejszono do 3.00 (z 4.00), a maksymalną prędkość zmniejszono do 4.00 (z 6.00).
-Wszystkie obrażenia w wyniku ataku z działa zmniejszono do 5.00 (z 20.00).
-Mnożnik wszystkich ataków z działa przeciw budynkom zwiększono do x16.00 (z x4.00), mnożnik przeciw statkom zwiększono do x14.00 (z x2.00), a mnożnik przeciw dowolnej artylerii zwiększono do x6.00 (z x2.00).

Karta – DRUŻYNA 7 Mandżurowie
-Efekt ograniczono, obecnie daje 5 Mandżurów (z 7).

Karta – DRUŻYNA 5 moździerzy ręcznych
-Efekt ograniczono, obecnie daje 4 moździerze ręczne (z 5).

Karta – DRUŻYNA 5 Administracja prowincji
-Efekt ograniczono, obecnie daje premię +10 do populacji (poprzednio premia +15).

Cud – Biała Pagoda
-Po każdej zmianie ery otrzymuje się mniejszą liczbę adeptów. 
-Limit adeptów zmniejszono do 5 (z 6)
-Era Kolonizacji: 4 adeptów (z 5).
-Era Fortec: 6 adeptów (z 12).
-Era Przemysłowa: 10 adeptów (z 14). 
-Era Mocarstw: 16 adeptów (z 26).

Cud – Pałac letni 
-Po każdej zmianie ery zamiast jednostek kawalerii otrzymuje się żywność.
-Era Kolonizacji: 400 jednostek żywności (wcześniej 2 jeźdźców stepowych).
-Era Fortec: 1000 jednostek żywności (wcześniej 3 żelazne cepy).
-Era Przemysłowa: 1500 jednostek żywności (wcześniej 5 żelaznych cepów).
-Era Mocarstw: 2000 jednostek żywności (wcześniej 10 żelaznych cepów).

Cud – Wieża porcelanowa
-Po każdej zmianie ery otrzymuje się ulepszone budynki do gromadzenia zasobów, nie otrzymuje się skrzyń.
-Odpowiednio zmieniono eksport i szybkość XP.
-Era Kolonizacji: szybkość gromadzenia automatycznego 3.00żywność 2.50drewno 2.50złoto, brak skrzyń (poprzednio 2.50ż 2.00d 2.00z i 400 jednostek żywności)
-Era Fortec: szybkość gromadzenia automatycznego 4.50żywność 4.00drewno 4.00złoto, brak skrzyń (poprzednio 2.50ż 2.00d 2.00z i 1000 jednostek żywności)
-Era Przemysłowa: szybkość gromadzenia automatycznego 6.00żywność 5.50drewno 5.50złoto i brak skrzyń (poprzednio 2.50ż 2.00d 2.00z i 1500 jednostek żywności)
-Era Mocarstw: szybkość gromadzenia automatycznego 6.50żywność 6.00drewno 6.00złoto i brak skrzyń (poprzednio 2.50ż 2.00d 2.00z i 2400 jednostek żywności)

JAPOŃCZYCY

Ołtarz
-Podwojono szybkość automatycznego zbierania drewna, żywności i monet. Szybkość dla drewna i monet zwiększono do 0.10 (z 0.05), Szybkość dla żywności zwiększono do 0.14 (z 0.07). Nie ma zmian w szybkości automatycznego zbierania XP.

Wiśniowy sad 
-Początkową ilość żywności zwiększono do 5000.00 (z 4500.00).

Karta – Atak muszkieterów Ashigaru 
-Efekt zmniejszono do 15% premii do ataku (z 20%).

Karta – Walka w zwarciu
-Efekt zmieniony do 15% premii punktów życia (z 20% premii do ataku).

FRANCUZI

Bez zmian

==================================================================
Localized Release Notes
==================================================================

Visitez la page d’accueil de Ensemble Studios pour obtenir les notes sur la mise à jour. <http://www.microsoft.com/france/jeux/>
Visite la página de inicio de Ensemble Studios para consultar las notas acerca de la versión del parche <http://www.microsoft.com/spain/juegos/>
Sie finden Informationen zum Patch auf der Homepage des Ensemble Studios. <http://www.microsoft.com/germany/ms/games/>
Per le note sulla Patch Release, visita la home page di Ensemble Studios <http://www.microsoft.com/italy>
Visite a home page do Ensemble Studios para obter notas da versão da correção <http://www.microsoft.com/brasil/games/> 

한국어로 된 패치 릴리스 정보를 보려면 Age of Empires III 한국어 버전 공식 홈 페이지인 <http://www.microsoft.com/korea/games/aoe3/>를 참조하십시오.

この更新プログラムの詳しい情報については、以下の Microsoft の Web サイトを参照してください。<http://www.microsoft.com/japan/games/age3/> 

有關修補程式的相關資訊請參考 <http://www.microsoft.com/taiwan/games/> 網站內說明

„Aktualizacje znajdziesz na tej stronie internetowej” www.gram.pl

==================================================================
Web Sites
==================================================================

<http://www.microsoft.com/games/pc/age3.aspx>
Official Age of Empires III website

http://www.agecommunity.com>
Age of Empires Community Website

<http://windowsupdate.microsoft.com>
Windows Updates

==================================================================
Trademark Notice
==================================================================
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