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Wprowadzenie 
Poradnik do gry Call of Duty: Modern Warfare 2 zawiera kompletny opis przejścia kampanii dla 
pojedynczego gracza. Znajdziesz tutaj również lokalizację wszystkich materiałów wywiadowczych 
(laptopów). W ostatniej części poradnika znajduje się kompletny opis wszystkich Operacji 
Specjalnych wraz z poradami dotyczącymi ukończenia ich na najwyższym poziomie trudności. 
Kolorem czerwonym oznaczone zostały obrazki: #1 – obrazek lewy, #2 – obrazek prawy. Przy 
pomocy koloru niebieskiego oznaczone zostały ważniejsze fragmenty w grze. 

Artur „Arxel” Justyński 

 

Podziękowania: 

sinbad (za pomoc w kooperacji przy Operacjach Specjalnych) 
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Kampania 
A k t  I  –  S . J . C . D .  

  

Pierwsza misja to najzwyklejszy samouczek, podczas którego poznasz kilka podstawowych 
informacji na temat posługiwania się bronią. Wykonuj, wydawane przez sierżanta Foleya, polecenia 
pojawiające się na ekranie. 

Strzelanie z biodra 

Po podniesieniu leżącego przed Tobą na stole M4A1 odwróć się i zestrzel kilka tarcz #1 nie stosując 
ani przybliżenia ani nie przechodząc w pozycję klęczącą. 

Strzelanie przez przyrządy 

Zdecydowanie łatwiej trafiać w cele po uprzednim przyklęknięciu i użyciu przyrządów celowniczych 
broni #2. Zestrzel w ten sposób kilka tarcz. 

 

  

Strzelanie przez osłonę 

Dowiesz się, że niektóre materiały, mogące posłużyć za osłonę, są na tyle cienkie (np. drzwi), że 
jesteś w stanie pokonać wroga kryjącego się po drugiej stronie. Zestrzel tarczę celując w 
drewnianą płytę #1. 

Granaty 

Jak dobrze wiadomo, granaty to potężne narzędzie przeciwko skupionej w jednym miejscu sporej 
liczbie przeciwników. Odwróć się i zgarnij kilka z pudełka. Kiedy pojawią się tarcze #2 rzuć między 
nie granat. 
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Po wstępnym zapoznaniu się z obsługa broni czas na przetestowanie Twoich umiejętności 
strzeleckich. Skieruj się do Piekiełka. Podnieś leżący na stole pistolet – dowiesz się, że przełączenie 
z broni podstawowej na dodatkową jest zdecydowanie szybsze niż przeładowanie. Dość często 
może ocalić Ci to życie na polu walki. Kiedy kapral otworzy skrzynie wypełnione bronią #1 wybierz 
dowolną z nich i udaj się na plac treningowy, gdzie musisz wyeliminować tarcze przedstawiające 
wrogów, uważając na cywilów #2. W zależności od uzyskanego czasu zostanie dobrany do Twoich 
umiejętności sugerowany poziom trudności. W dalszej części poradnika znajdziesz więcej porad jak 
uporać się z Piekiełkiem. Po wybraniu poziomu trudności udaj się na zgrupowanie. 
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A k t  I  –  G r a c z  d r u ż y n o w y  

 

 

Czym prędzej powstań i podbiegnij do osłony (na przykład samochodu). Twoim zadaniem jest 
eliminacja wrogich jednostek i ochrona czołgu mostowego, który musi utworzyć połączenie 
zniszczonego mostu. Najlepszym wyborem jest tutaj granatnik, pozwoli Ci on pozbyć się sporej 
ilości przeciwników przy użyciu jednego pocisku. Po drugiej stronie rzeki głównie oblegane są 
schody, staraj się też tam celować. Po chwili odpierania ataków przybędą wrogie posiłki, bacznie 
obserwuj więc drugą stronę zniszczonego mostu – postaraj się nie dopuścić do zniszczenia 
swojego czołgu. 

 

  

Kiedy połączenie zostanie utworzone udaj się na most i wskakuj do jednego z Humvee, przejmiesz 
działko pokładowe #1. Nie strzelaj do nikogo, póki przeciwnik sam pierwszy nie otworzy ognia. 
Pierwsze ślady nieprzyjaciela usłyszysz po zbliżeniu do na teren szkoły, przeciwnicy głównie będą 
napierali z dachów pobliskich budynków #2, a ich główna bronią będzie wyrzutnia rakiet. 
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