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Wprowadzenie 

 

Poradnik do gry Star Wars: Battlefront zawiera kompletne informacje na temat rozgrywki 
wieloosobowej. Znajdziesz tu wiele informacji na temat różnorodnych trybów rozgrywki, 
dostępnych w grze pojazdów kultowych dla serii filmów pojazdów, czy gry bohaterami z 
oryginalnej trylogii Star Wars. Ponadto dowiesz się, co odblokowywać w pierwszej kolejności, a 
na czym starać się zaoszczędzić. Nie zabraknie tu również masy porad, które wykorzystywać 
można w każdych sytuacjach. W grze oprócz trybu multiplayer dostępne są również misje 
wykonywane samemu lub wspólnie z kolegami. Jeden rozdział poświęcony jest znajdźkom 
dostępnym w tych misjach. Star Wars: Battlefront to kolejna odsłona strzelanin sieciowych 
osadzona w niezwykle popularnym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Za stworzenie gry 
odpowiada nowo powstałe studio Dice LA i firma Disney Interactive. Gracze przeniesieni 
zostają do uniwersum Gwiezdnych Wojen, gdzie trwa odwieczna walka o panowanie nad 
galaktyką. Produkcja napędzana będzie silnikiem Frostbite 3, znanego z najnowszej odsłony 
serii Battlefield. Nie tylko na silniku kończą się podobieństwa do Battlefielda. Mimo pozornie 
zupełnie innej oprawy, bardziej wprawieni gracze dostrzegą pewne analogie w sposobie 
poruszania się, czy niektórych czynnościach. 

Zawartość poradnika do gry Star Wars: Battlefront: 

• porady dotyczące dostępnego w grze uzbrojenia, gadżetów i ulepszeń; 

• omówienie rozwoju konta; 

• wyjaśnienie funkcjonujących w grze mechanizmów rozgrywki; 

• szczegółowe omówienie wszystkich trybów rozgrywki, jak i map, na których rozgrywają 
się starcia; 

• szereg porad, przydatnych zarówno dla początkujących jak i bardziej zaawansowanych 
graczy. 
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Podstawy 
Interfejs 
Na ekranie gracza w grze nie ma zbyt wielu komunikatów. To dobrze, ponieważ pokazywane są 
tylko najważniejsze informacje, dzięki czemu można skupić się na grze. Ponadto, można 
wyłączyć pokazywanie niektórych komunikatów w zakładce settings>gameplay. 

 
HUD 

Omawianie HUDu zacznijmy od góry. Znajduje się tam aktualny wynik oraz czas pozostały 
do zakończenia meczu. Nieco niżej wyświetlają się aktualne cele dla zespołu. 

Minimapa znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Można z niej odczytać pozycje 
sojuszników oraz lokalizację celów mapy (np. kapsuły w trybie "Drop zone"). 

Na środku pojawiają się zdobywane punkty i zdobywane nagrody za serie zabójstw czy 
inne zadania. 

Czerwony pasek pod nimi wskazuje ile graczowi pozostało procent życia. Ta część HUDu 
znika, gdy postać jest w pełni zdrowa. 

Po prawej stronie znajdziemy dostępne karty (np. granaty) wraz z przyciskami 
odpowiadającymi za ich aktywację. Będą tam również pokazane zdobyte power-upy (np. 
wieżyczka). 

Nad nimi umiejscowiony został kill feed, czyli miejsce w którym wypisywane są wszystkie 
zabójstwa. 
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