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Wprowadzenie 

Witam w poradniku do gry Blitzkrieg II. Powstał on na podstawie angielskiej wersji 1.0 programu. 
Grałem na normalnym poziomie trudności. Poradnik podzieliłem na rozdziały i oto ich spis wraz z 
krótkimi informacjami, co w nich znajdziecie: 

Rozdział „Wprowadzenie” i to, co w tej chwili czytasz, czyli spis treści; 

Rozdział „Podstawy – interfejs i „klawiszologia”, a w nim opis ekranu misji i przydatne skróty 
klawiaturowe oraz opis podstawowych rozkazów; 

Rozdział „Porady” i wskazówki, jak grać... żeby wygrać :-); 

Rozdział „Jednostki” – ogólna charakterystyka poszczególnych rodzajów jednostek 
występujących w grze, taktyki ich użycia oraz krótkie objaśnienia rozkazów 
charakterystycznych dla  danego typu jednostek; 

Rozdział „Ekrany kampanii i dowódców” – przydatne informacje o nich; 

Rozdział „Kampanie” z opisami przejścia poszczególnych misji z każdej z trzech kampanii 
(niemieckiej, amerykańskiej i rosyjskiej) – w sumie około 70 (!) misji; odznaczenia 
poszczególnych nacji za zasługi; 

Rozdział „Zakończenie” a więc... ble, ble, ble na „do widzenia” ;-). 

Życzę miłej lektury, 

Paweł „PaZur76” Surowiec 
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Podstawy 

 

I n t e r f e j s  

 

E k r a n  m i s j i  

Po załadowaniu misji oczom Twoim ukaże się podobny do tego widok. To ekran misji składający się 
z głównego okna, w którym rozgrywa się dana misja oraz z tzw. interfejsu gracza, który pozwala 
na kontrolowanie podległych Ci jednostek i wydawanie im rozkazów. 

Po planszy poruszasz się przesuwając kursor do krawędzi ekranu lub za pomocą strzałek. 
Trzymając wciśnięte kółko myszy i poruszając nią zmieniasz kąt pod jakim kamera patrzy na mapę 
i obracasz widok. Kręcenie kółkiem myszki (rolowanie) przybliża i oddala widok. 

Najechanie kursorem na któryś z przycisków lub którąś z ikon powoduje wyświetlenie ponad nim 
(nią) informacji do czego on (ona) służy. 

Twoje jednostki na planszy rozpoznasz po zielonych poziomych paskach „energii” nad nimi, 
jednostki wroga mają te paski czerwone zaś Twoi Alianci (sprzymierzone oddziały nad którymi 
jednak nie masz kontroli) - niebieskie. 

W trakcie gry (w opcjach - Esc) możesz włączyć pokazywanie sylwetek jednostek, które znajdują 
się za przeszkodami - ułatwia to odnajdywanie ich na polu walki. Sylwetki Twoich jednostek będą 
na planszy oznaczone kolorem zielonym a jednostek wroga - czerwonym. 
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(1) Pauza (klawisz Spacji).  

Możesz zatrzymać grę w dowolnym momencie. Pauza jest aktywna co oznacza, że możesz podczas 
niej wydawać rozkazy swoim jednostkom, które zostaną wykonane kiedy znowu wrócisz do gry. 

Możesz także przyspieszyć lub zwolnić grę za pomocą klawiszy +/- na klawiaturze numerycznej. 

 

 

(2) Minimapa (lewy dolny róg ekranu). 

Wyświetla ona pomniejszony obraz aktualnie 
rozgrywanej misji. Jaśniejsze obszary na niej to 
rejony, które widzą Twoje jednostki. Strefa 
przyciemniona to tzw. fog of war (mgła wojny) - wróg 
tam na pewno gdzieś jest ale póki co nie wiesz gdzie 
dokładnie. Szare, nieregularne plamy to 
zabudowania. Czerwone kropki to jednostki 
nieprzyjaciela, które pojawiają się w rejonach 
obserwowanych przez Twoje wojska, zielone - Twoje 
oddziały a niebieskie to wojska sprzymierzone z 
Tobą (Alianci). Pulsujące Pomarańczowe okręgi to 
miejsca skąd prawdopodobnie strzela artyleria 
dalekiego zasięgu npla, czerwone zaś - 
przypuszczalne pozycje artylerii p-lot wroga. Im 
większe okręgi tym większy kaliber dział przeciwnika. 

 

Niebieska strzałka z literą „N” wskazuje, rzecz jasna, kierunek północny. Różowa mała 
strzałka (na przykładzie w lewym górnym rogu minimapy) pokazuje aktualny cel misji. Flagi to 
tzw. strefy zaopatrzenia - zdobywając je, przejmując nad nimi kontrolę (flaga zmienia się wtedy na 
Twoją) sprawiasz, że posiłki które ewentualnie wezwiesz pojawią się na planszy w okolicach tego 
punktu. 

Możesz obejrzeć całą planszę i poruszać się po niej klikając na minimapie lewym przyciskiem 
myszy. 

 

(3) Opcje (klawisz Esc). 

Kliknięcie tego przycisku otwiera okno umożliwiające zapis/załadowanie/wyjście z gry, zmianę 
ustawień grafiki czy dźwięku, włączenie pokazywania sylwetek jednostek, etc. 

 

(4) Cele misji (klawisz O). 

Otwiera/zamyka okno z celami misji i ich krótkim opisem. 

 

(5) Znaczek.  

Postawienie znaczka na mapie w trybie multiplayer; najpierw kliknij na tym przycisku a potem na 
minimapie. 
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(6) Ikony po lewej. 

W trakcie gry po tej stronie ekranu pojawia się cała gama różnych ikon mających znaczenie 
informacyjne. Klikanie na nich lewym przyciskiem myszki powoduje (w zależności od tego jakie 
informacje przekazują) albo przeskok do miejsca na planszy, w którym nastąpiło dane zdarzenie 
albo przeskok do jednostki, której ikona dotyczy lub wyświetlenie okna z jakąś dodatkową 
informacją. Z kolei kliknięcie na ikonie prawym przyciskiem powoduje jej skasowanie. Wyjaśniam 
znaczenie większości ikon z jakimi będziesz miał styczność podczas gry. 

 

 

Dostępny jest nowy rodzaj jednostek (pojawią się 
one również w panelu posiłków). Kliknięcie na ikonie 
lewym przyciskiem myszy otworzy okno z ich opisem.  

 

Podpis „New units under your command” to znak, że dostałeś pod swoją kontrolę nowe jednostki. Z 
kolei stwierdzenie „Reinforcement has gained a level” oznacza, że jakiś typ jednostek z panelu 
posiłków osiągnął wyższy poziom doświadczenia i prezentuje większą wartość bojową, plus pewnie 
te jednostki dostały dodatkową komendę w panelu rozkazów. Kliknięcie wówczas na tej ikonie 
wyświetli okienko z informacją o który rodzaj jednostek chodzi. 

 

 

Wykryto obecność samolotów wroga nad planszą. 
Kliknięcie na ikonie lewym przyciskiem myszy to 
przeskok do tych samolotów. 

 

Podpis może także informować, że wykryto obecność artylerii przeciwlotniczej (p-lot.) wroga 
(„Enemy AA Artillery”) – czerwone okręgi na minimapie lub jego artylerii dalekiego zasięgu 
(„Enemy Long-Range Artillery”) – pomarańczowe okręgi. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby 
przenieść się nad miejsce na planszy, w którym owa artyleria prawdopodobnie się znajduje. 

 

 

Jedna z Twoich jednostek jest atakowana. Może też 
być ta sama ikona ale z podpisem „Unit blew up on a 
mine” czyli jednostka wyleciała w powietrze na minie.  

 

Kliknij lewym przyciskiem myszy aby przeskoczyć do tej jednostki (wycentrować na nią kamerę). 

 

 

Nowy cel misji jest do zrealizowania lub został 
osiągnięty („Objective completed”). Kliknij aby 
przeczytać jego opis. 

 

 

Saperzy wykonali powierzone im zadanie (np. 
naprawili uszkodzoną jednostkę).  
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