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Wprowadzenie 

 

W poradniku do gry Dark Souls 3 znajdziesz wszystko co potrzebne do ukończenie tego 
trudnego i rozbudowanego tytułu. Pierwsza część poradnik wyjaśnia wszystkie 
najważniejsze mechaniki rozgrywki. Dowiesz się z niej, jak poruszać się po świecie, jak 
walczyć, co jest potrzebne do ulepszania przedmiotów czy jak rozwijać swoją postać. Druga 
część poradnika to rozbudowany opis przejścia, który przeprowadzi cię przez 
wszystkie niebezpieczne krainy Dark Souls 3. Zostały w nim opisane również wszystkie 
sekrety, które można znaleźć podczas podróży. W poradniku znajdziesz też rozdział 
poświęcony postaciom niezależnym. Czytając go dowiesz się co zrobić, żeby doprowadzić 
historię każdego z bohaterów do same końca. Ostatni, ale wcale nie mniej ważny, jest 
rozdział poświęcony walkom z bossami. Znajdziesz tam szczegółowe strategie walki, 
dzięki którym, nawet najtrudniejsi przeciwnicy padną martwi przed twoim bohaterem. 

Dark Souls 3 to trzecia część osadzonego w realiach fantasy, mrocznego RPG akcji studia From 
Software. Tytuł utrzymany jest w klimacie poprzednich części serii, ale oferuje nowe lokacje, 
nowych przeciwników i bossów, a także niedostępne wcześniej bronie, zbroje i przedmioty. 
Wprowadza również liczne usprawnienia do systemu walki. 

Poradnik do gry Dark Souls 3 zawiera: 

• Opis systemu walki, rzemiosła i magii; 
• Dokładny opis przejścia gry; 
• Lokalizację wszystkich sekretów; 
• Strategie walki z bossami; 
• Informacje na temat postaci niezależnych; 

Norbert "Norek" Jędrychowski (www.gry-online.pl) 
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Podstawowe informacje 
O poradniku 

 

Dark Souls III to gra rozbudowana, która w wielu miejscach rozgałęzia się w różnych 
kierunkach. Niemożliwe jest więc zaprezentowanie "jedynej słusznej drogi" i sposobu, w jaki 
powinno się eksplorować dane miejsca. Niemniej jednak w niniejszym poradniku kolejne 
lokacje zostały opisane w sposób pozwalający na odwiedzenie wszystkich ważnych miejsc. 
Posłużono się rozłożeniem opisu względem charakterystycznych miejsc (np. Kapliczka 
Zjednoczenia - wieża) oraz przełomowych wydarzeń. Dzięki takiej konstrukcji gracz 
korzystający z poradnika trafi do wszystkich znajdujących się w grze lokacji, a w nich samych 
odszuka najważniejsze przedmioty, bohaterów i przeciwników. Walki z bossami stanowią 
osobną część poradnika, podobnie jak całość questów związanych z napotkanymi postaciami. 

Poradnik został przygotowany w oparciu o wersję gry 1.01. 

Oznaczenia kolorystyczne 
Do wyróżnienia najważniejszych miejsc, postaci, przeciwników i przedmiotów użyto 
następujących oznaczeń: 

- kolor pomarańczowy - oznaczenie postaci niezależnych, 

- kolor zielony - oznaczenie nazw przedmiotów, 

- kolor brązowy - oznaczenie przeciwników oraz bossów, 

- pogrubienie - oznaczenie ważniejszych miejsc, lokacji i nazw 
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Sterowanie 
PC 
Ruch 

 

Poruszanie się 

 

Chód 

 

Sprint/krok w tył/przewrót 

 

Skok (podczas sprintu) 

Sterowanie kamerą 

 

Poruszanie kamerą 

 

Namierzenie celu 

Zmiana wyposażenia 

 

Zmiana zaklęcia 

 

Zmiana szybkiego przedmiotu 

 

Zmiana broni w prawej ręce 

 

Zmiana broni w lewej ręce 
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Atak 

 

Atak (prawa ręka) 

 

Silny atak (prawa ręka) 

 

Atak (lewa ręka) 

 

Silny atak (lewa ręka) 

 

Użyj przedmiotu 

 

Interakcja 

 

Broń dwuręczna 

Sterowanie w menu 

 

Otwórz menu 

 

Otwórz menu gestów 

 

Zatwierdź 

 

Anuluj 

 

Zmień zakładkę (w lewo) 

 

Zmień zakładkę (w prawo) 
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