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Wstęp 
 

Oto bardzo szczegółowy i obszerny poradnik do wersji PC gry Batman: Arkham City, którego pełna 
zawartość przedstawia się następująco: 

1) Opis przejścia głównego wątku fabularnego gry – W pierwszym rozdziale poradnika 
znalazły się przede wszystkim szczegółowe instrukcje odnośnie rozwiązywania otrzymywanych 
głównych zadań, objaśniające w jaki sposób można odnajdywać kolejne lokacje, jak bezpiecznie je 
przemierzać i jakie gadżety potrzebne są do zaliczania przygotowanych przez autorów zagadek. 
Znaczna część opisu przejścia poświęcona została kwestii sprawnej eliminacji sił wroga. Omówienia 
najważniejszych bitew oferują podpowiedzi dotyczące skutecznych metod likwidacji różnych typów 
przeciwników, w tym także ich bardziej elitarnych odmian. W tych misjach, w których należy się 
skradać, dużo miejsca przeznaczono z kolei na omówienie samych pomieszczeń wraz z sugestiami 
odnośnie najbezpieczniejszych metod działania. W opisie przejścia nie zabrakło też oczywiście 
szczegółowych opisów walk z bossami, które zwłaszcza w dalszej części kampanii bywają dość 
skomplikowane. 

2) Opis przejścia wszystkich misji pobocznych gry – Ta część poradnika zawiera zarówno 
dokładne wskazówki dotyczące okoliczności odblokowywania kolejnych zadań, jak również 
podpowiada w jaki sposób każde z nich można zaliczyć w stu procentach. Warto w tym miejscu 
dodać, że większość zadań jest kilkuczęściowych i do kolejnych części można przystępować dopiero 
gdy gra na to zezwoli lub gdy wykona się jakąś czynność posuwającą daną misję do przodu. 

3) Opis przejścia wszystkich misji Kobiety–Kota – Na trzeci rozdział składają się szczegółowe 
informacje na temat zaliczania wszystkich głównych misji Kobiety–Kota oraz jednego dodatkowego 
etapu, do którego dostęp uzyskuje się pod sam koniec zmagań. Dużo uwagi poświęcono omówieniu 
podstaw sterowania Kobietą–Kotem, tym bardziej, że w takich kwestiach jak wspinaczka czy walka 
wręcz dość znacząco różni się ona od postaci Batmana. 

4) Opis zdobycia wszystkich 440 sekretów Człowieka–Zagadki – Ta część poradnika zawiera 
bardzo szczegółowe instrukcje związane z odnajdywania sekretów oraz zaliczaniem wyzwań 
Człowieka–Zagadki, w czym dodatkowo pomagają liczne zdjęcia oraz dokładne mapy 
poszczególnych obszarów z lokalizacjami poszczególnych znajdziek. Do omawianej kategorii 
zaliczają się następujące pozycje: 

• ukryte trofea zarezerwowane dla postaci Batmana; 

• ukryte trofea zarezerwowane dla postaci Kobiety–Kota; 

• zagadki słowne i sposoby ich rozwiązywania; 

• obiekty nadające się do zniszczenia (balony Jokera, kamery TYGERA, pingwiny, Pieczęcie 
Demona, szczęki Jokera i głowy Harley); 

• wyzwania fizyczne (oddzielne dla Batmana i Kobiety–Kota. 

5) Omówienie trybu Zemsta Człowieka–Zagadki – Ostatni rozdział poradnika ma do 
zaoferowania zarówno ogólne wskazówki do wyzwań walki, jak i bardzo dokładne podpowiedzi 
odnośnie zaliczania wyzwań łowcy. W tym drugim przypadku opis uwzględnia oczywiście różnice 
wynikające z tego czy wyzwania przechodzi się grając postacią Batmana czy Kobiety–Kota. 
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D o d a t k o w e  u w a g i  

Niniejszy poradnik uwzględnia dwa różne sposoby sterowania bohaterem, a mianowicie zabawę z 
użyciem klawiatury i myszy lub pada konsoli Xbox 360. W tym drugim przypadku kombinacje 
przycisków odpowiedzialne za wykonywanie różnorakich akcji podawane są zawsze w nawiasach. 

Misje Kobiety–Kota potraktowane zostały jak jego odrębny rozdział, przy czym rozpoczynając 
główną kampanię z zainstalowanym DLC możliwe jest ich zaliczanie na przemian z zadaniami 
Batmana (odbywa się to w pełni zautomatyzowany sposób). 

Jacek "Stranger" Hałas (www.gry–online.pl) 
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Główny wątek 
U w a g i  w s t ę p n e  

We wszystkich rozdziałach poradnika dotyczących opisu przejścia gry (główny wątek, misje 
poboczne, misje Kobiety–Kota) zastosowane zostały następujące oznaczenia kolorystyczne: 

Kolor czerwony odnosi się do przede wszystkim do pojawiających się w trakcie rozgrywki postaci, 
niezależnie od tego czy są to sojusznicy czy osoby wrogo nastawione do głównego bohatera. 
Ponadto kolor ten informuje o wrogich maszynach latających oraz napotykanych okazjonalnie 
pułapkach w postaci min zbliżeniowych. 

Kolor niebieski odnosi się do odwiedzanych przez Batmana lokacji i są nim oznaczone zarówno 
główne budynki w Arkham City (np. muzeum), jak i pojedyncze pomieszczenia (np. izba tortur). 

Kolor zielony odnosi się do odnajdywanych lub otrzymywanych w trakcie rozgrywki przedmiotów i 
mowa tu przede wszystkim o nowych gadżetach oraz o obiektach o znaczeniu fabularnym. 

Kolor pomarańczowy odnosi się do specjalnych ruchów i umiejętności Batmana (np. odwrócony 
nokaut), jak również do wykorzystywanych przez niego gadżetów (np. deszyfrator sekwencyjny). 
W tym drugim przypadku stosowne oznaczenie kolorystyczne pojawia się za każdym razem gdy 
dany gadżet należy wybrać z inwentarza. 
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P r o l o g  

 

  

Grę rozpoczniesz w sali przesłuchań. Użyj myszki (lub prawej pałki analogowej na padzie) w celu 
obniżenia widoku #1. Zacznij teraz przemieszczać myszkę na przemian w lewo i w prawo, dzięki 
czemu Bruce Wayne rozbuja się na krześle #2 i ostatecznie wyląduje na ziemi. 

 

  

Zaczekaj na pojawienie się w tym pomieszczeniu wartownika TYGERA. Gdy tylko nad jego głową 
pojawią się charakterystyczne ikonki #1 wciśnij prawy przycisk myszy (lub przycisk Y na padzie), 
dzięki czemu wyprowadzisz skuteczny kontratak #2. Nie przejmuj się jeżeli nie uda Ci się to za 
pierwszym razem, bo w takiej sytuacji gra pozwoli Ci spróbować ponownie. Po chwili złapie Cię 
niestety drugi strażnik i wyciągnie z pomieszczenia. 

 

  

Zaczekaj aż Bruce wstanie i skieruj się do przejścia, przy którym wymalowana jest litera A #1. Po 
chwili odsuną się inni przebywający tu więźniowie, dzięki czemu będziesz mógł przejść dalej #2. 
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