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Wprowadzenie 

 

Poradnik do Homefront: The Revolution, to kompletny przewodnik po zniszczonych terenach jednego z 
amerykańskich miast - Filadelfii, który poprowadzi cię przez wszystkie atrakcje przygotowane przez 
twórców gry. Pierwsze rozdziały poradnika prezentują liczne porady, które pomogą ci w starciach z 
przeciwnikami, dobrać odpowiedni sprzęt oraz wytłumaczą zasadę działania stref Filadelfii. Kolejne 
rozdziały poradnika to już sam rdzeń solucji. Znajdziesz tu odpowiednio przygotowany opis 
przejścia gry wraz ze wskazówkami odnośnie toczonych walk czy nagród przyznawanych za 
poszczególne misje. Wszystkie misje otrzymały także specjalnie przygotowane zdjęcia, które pomogą ci w 
nawigacji. Następne rozdziały poradnika prezentują aktywności dodatkowe związane ze strefami 
wpływów w Filadelfii. Znajdziesz tutaj szczegółowe opisy czerwonych, żółtych oraz zielonych stref 
będących pod wpływem wrogich Koreańczyków. Porady tutaj zawarte pomogą ci także w efektywnym 
poruszaniu się po terenach kontrolowanych przez wrogów, zdobywaniu placówek czy ratowaniu cywilów z 
opresji. Ostatnie rozdziały solucji zawierają już techniczne aspekty gry wraz z objaśnieniem 
wszystkich dostępnych opcji graficznych. Rozdział ten kierowany jest przede wszystkim do posiadaczy 
komputerów osobistych, którzy chcą zmaksymalizować wydajność swojego sprzętu bez niepotrzebnego 
pogarszania wyświetlanego obrazu. Zwieńczeniem poradnika jest rozdział opisujący wymagania 
sprzętowe na platformę PC. 

http://www.gry-online.pl/�
http://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1714�


Homefront: The Revolution - poradnik do gry - GRYOnline.pl 5 / 288 
 

 
Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli. 

Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie. 

Homefront: The Revolution to osadzona w klimatach konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a 
Koreą Północną gra FPS z otwartym światem, która została stworzona na silniku graficznym CryEngine. W 
grze wcielamy się w mężczyznę o imieniu Brady, który będąc w szeregach ruchu oporu, staje przed 
zadaniami pokrzyżowania planów najeźdźcy. Całość gry ma miejsce na terenach okupowanej Filadelfii, w 
której znajdziesz niebezpieczne strefy wpływów Koreańczyków. 

Poradnik do Homefront: The Revolution zawiera: 

• Liczne porady dotyczące mechaniki gry; 
• Rdzeń solucji, czyli szczegółowy opis przejścia wszystkich misji w grze; 
• Rozdziały poświęcone strefom wpływów Koreańczyków oraz misjom dodatkowym; 
• Szczegółowe omówienie kwestii technicznej gry oraz wymagania sprzętowe PC/ 

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl) 
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Porady ogólne 
Walka i przeciwnicy 

 
Przeciwnik nie miał najmniejszych szans 

Walkę w Homefront: The Revolution można podzielić na dwie główne części. Pierwszą z nich jest 
oczywiście typowa eliminacja wrogów różnego rodzaju broniami palnymi, ładunkami wybuchowymi czy 
nawet kuszami. W taki sposób walczyć będziesz przez większą część gry, co bezpośrednio przekłada się 
na stosowanie odpowiednich taktyk. Słabym punktem większości przeciwników jest oczywiście głowa. 
Dotyczy to tylko i wyłącznie mniej opancerzonych żołnierzy oraz techników w żółtych skafandrach. Jeżeli 
chodzi o wroga ciężko opancerzonego, taktyka ta nie zda egzaminu. W tym przypadku najlepiej jest mieć 
ze sobą strzelbę (niezalecane) lub eliminować go z daleka za pomocą karabinu snajperskiego 
(rekomendowane). Miej na uwadze fakt, iż każdy napotkany ciężko opancerzony przeciwnik będzie na 
ciebie szarżował, gdy tylko cię zauważy. Ma on w arsenale karabin maszynowy, który zadaje potężne 
obrażenia, więc chwila nieuwagi kończy się rychłą śmiercią. Jeżeli mowa o szarżowaniu nie mogło 
zabraknąć także szturmowców. Są to wrogowie lekko opancerzeni, lecz posiadają w swoim arsenale 
strzelbę, która zadaje całkiem sporo obrażeń. Ich także trzymaj na dystans. Kolejnymi przeciwnikami są 
snajperzy. Wrodzy snajperzy używają lasera czerwonego, a sojusznicy niebieskiego. Jak tylko zauważysz 
wrogiego snajpera, czym prędzej się schowaj, ponieważ wystarczy jeden strzał by pozbawić cię większej 
ilości zdrowia. 
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Koreańczykom w walce pomagają także bezzałogowe drony, które identyfikują twoje położenie, co 
automatycznie eliminuje jakiekolwiek wykorzystanie terenu do walk. Jeżeli taka maszyna siedzi ci na 
ogonie, czym prędzej się jej pozbądź. To samo tyczy się sterowca. Nie możesz go jednak zniszczyć, 
dlatego jedyną taktyką jest ucieczka z jego pola widzenia. Ostatnią deską ratunku dla wrogów jest użycie 
ciężko opancerzonych pojazdów. Pojazdy takie niszcz za pomocą rakiet, ładunków wybuchowych czy 
rurobomb. Pod żadnym pozorem natomiast nie wchodź na linię strzału takiego pojazdu, ponieważ jedna 
szybka seria wystarczy żeby cię uśmiercić. 

Kolejną częścią walk jest skradanie się. Umiejętne eliminowanie wrogów z ukrycia może być bardzo 
przydatne podczas infiltrowania placówek kontrolowanych przez KAL. Po cichu można zabić większość 
przeciwników korzystając z noża wojskowego, wystarczy, że zajdziesz cel od tyłu. Cichą eliminację można 
dokonać także za pomocą kusz oraz specjalnego wyposażenia do danej broni - tłumików. Miej na uwadze 
tylko fakt, że jeżeli inny żołnierz zauważy zwłoki swojego pobratymca, czym prędzej wznieci alarm. 
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