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Wprowadzenie 
 

Poradnik do trzeciej części serii – Dead Space 3 – zawiera szczegółowy opis przejścia wszystkich 
19 rozdziałów kampanii, a także zadań pobocznych. Znajdziesz tutaj także spis wraz z dokładną 
lokalizacją wszystkich ukrytych przedmiotów, które to znajdują również swoją wzmiankę w 
opisowej części rozdziałów, w miejscu ich napotkania. 

 

Poradnik zawiera: 

• Opis wszystkich 19 rozdziałów fabularnych; 

• Opis przejścia zadań pobocznych dla pojedynczego gracza [7] oraz tych przewidzianych dla 
trybu kooperacyjnego [3]; 

• Listę wraz z opisem lokalizacji wszystkich 257 sekretów: artefaktów [40], logów [71], 
elementów broni [73], schematów broni [12], układów scalonych ulepszeń [61]; 

 

O z n a c z e n i a  k o l o r y s t y c z n e  w  p o r a d n i k u  

W niniejszym poradniku zastosowane zostały następujące oznaczenia kolorystyczne: 

• Pogrubienie – wskazuje na dostępność skrzyń, szafek i innych pomniejszych elementów; 

• Brązowy – informuje o napotkanych w grze przeciwnikach, typach, niekiedy także o ich 
liczbie. 

 

Ponadto, kolorami zostały oznaczone trzy główne kategorie sekretów, na które się natkniesz w 
grze: 

• Niebieski – artefakty: EarthGov Artifacts, Unitology Artifacts, S.C.A.F. Artifacts, Alien 
Artifacts; 

• Pomarańczowy – logi: tekstowe (Text Logs), dźwiękowe (Audio Logs); 

• Zielony – pozostałe: elementy broni (Weapon Parts), schematy broni (Blueprints), układy 
scalone ulepszeń (Upgrade Cicruits). 

 

U w a g a !  

W grze występuje kilka zadań pobocznych dostępnych w trybie kooperacyjnym, podczas 
wykonywania których natkniesz się także na sekrety (artefakty, logi, elementy broni itd.). Jeśli 
chcesz ukończyć grę w 100%, musisz rozegrać te misje – nie ma innej możliwości pozyskania tych 
przedmiotów grając w trybie dla jednego gracza. 

Artur „Arxel” Justyński (www.gry–online.pl) 
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Sterowanie 
P C  

P o d s t a w o w e  r u c h y  

 

Poruszanie się 

 
RIG (interfejs) 

 /  
Aktywacja 

 
Bieg / skok podczas wspinaczki/schodzenia na linie 

 
Unik (uskok) 

 
Kucnięcie 

 

Uderzenie wręcz (trzymaną bronią) 

 
Rozgniecenie (stąpnięcie nogą) 

 
Przejście w tryb „zero grawitacji” 

 
Wyrównanie poziomu w trybie „zero grawitacji” 

 
Lokalizator 

 
Szybkie użycie apteczki 

 
Naładowanie poziomu Stazy 

 
Inwentarz (szybkie przejście do RIG) 
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Cele misji (szybkie przejście do RIG) 

 
Baza danych (szybkie przejście do RIG) 

 
Boty [Scavengers bots] (szybkie przejście do RIG) 

 
Anulowanie akcji (logi/menu) 

 /  
Zatrzymanie gry 

 

Nawigacja po inwentarzu itp. 

 /  
Przełączenie zakładki w lewo / prawo 

 
Podziel się z przyjacielem (warsztat) – tylko tryb kooperacji 

 
Skonstruuj / sprzedaj (warsztat) 
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