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Wstęp 
 

Mam zaszczyt przedstawić poradnik do gry Empire: Total War, stworzonej przez studio Creative 
Assembly i wydanej przez koncern SEGA.  

Niniejszym tekst został opracowany z myślą głównie o początkujących graczach, którzy dopiero 
poznają zasady prowadzenia rozgrywki. Znajdziesz tutaj rozmaite wskazówki dotyczące 
rozgrywania wszelkiego rodzaju bitew, mechaniki gry i zachowania na mapie kampanii. Ponadto, w 
poradniku umieszczone zostały opisy podstawowych jednostek opracowanych na potrzeby Empire i 
porady dotyczące kampanii wszystkich grywalnych nacji. Poradnik zawiera także solucję do 
amerykańskiej „Drogi ku Niepodległości” (Road to Independence). 

Poradnik powstawał w oparciu o grę usprawnioną patchem z dnia 10.03.2009. Nazwy jednostek i 
technologii są tutaj podawane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Informacje dotyczące 
liczebności poszczególnych oddziałów zostały opracowane przy ustawieniu wielkości jednostek na 
Ultra (patrz: ustawienia graficzne w grze). 

 

 

 

Chciałbym w tym miejscu podziękować graczom udzielającym się w oficjalnym wątku serii Total 
War na forum serwisu GRY-OnLine. Gdyby nie uwagi i opinie takich ludzi jak alexej, Attyla, 
bone_man, dasintra, Diplo, Drackula, Glob3r, peners, Sinic i szlawq, niniejszy poradnik 
najprawdopodobniej byłby znacznie uboższy, a już na pewno proces jego tworzenia znacznie by się 
wydłużył. W szczególności chciałbym podziękować użytkownikowi o wdzięcznym pseudonimie 
Pejotl. Dzięki niemu udało mi się w krótkim czasie przyswoić sobie i opracować ważne informacje 
na temat armii i kampanii Konfederacji Marackiej. Jeszcze raz wielkie dzięki! 

Mam nadzieję, że poradnik odpowie na wszystkie Twoje pytania. Pragnę w tym miejscu życzyć Ci 
miłej lektury i wielu sukcesów w XVIII-wiecznym świecie Empire: Total War! 

Maciej „Sandro” Jałowiec 
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Bitwy lądowe 
 

P i e c h o t a  

Piechota jest w Empire zdecydowanie najważniejsza spośród wszystkich jednostek lądowych. 
Możemy ją z grubsza podzielić na dwa rodzaje – mniejszy i większy. 

Mniejszy, tzn. że w jednym pułku jest 80 ludzi. Takimi jednostkami są np. austriaccy pandurzy, czy 
też amerykańscy tropiciele. Większe jednostki liczą od 160 do 200 ludzi w jednym pułku, zależnie 
od nacji. Najpopularniejszym przedstawicielem tego typu wojsk jest piechota liniowa (Line 
Infantry). 

 

O g ó l n e  z a s a d y  w a l k i  p i e c h o t ą  u z b r o j o n ą  w  b r o ń  p a l n ą  

Piechociarze z bronią palną są najpopularniejsi i najważniejsi. Staraj się ich na początku ustawić 
równolegle do linii wyznaczającej Twoje pole rozstawienia, dzięki temu wszyscy żołnierze będą w 
jednakowej odległości od wroga. Mając wiele oddziałów zauważysz, że linia sformowana z żołnierzy 
jest całkiem długa. Zauważ też, że umieszczając jeden pułk obok drugiego zwiększasz morale 
swoich ludzi (są zadowoleni, że są w pobliżu sprzymierzeńców, a także że flanki są zabezpieczone). 
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Pogrupuj swoje pułki. W środku linii trzymaj zgrupowane 2 lub czasem nawet 3 regimenty. Na 
skrzydłach możesz trzymać pułki luźno lub zgrupować je parami. Okaże się to szczególnie ważne, 
gdy walka będzie się miała ku końcowi. 

 

 

 

Idź spokojnie w kierunku piechoty przeciwnika. Zasięg Twoich jednostek jest delikatnie zaznaczony 
na polu bitwy. Gdy Twoi ludzie podejdą na odległość strzału, zatrzymaj ich. Piechota stanie i 
rozpocznie ostrzał. 

 

 

Różne jednostki mają różny zasięg. 
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T e c h n o l o g i a  n a  p o l u  b i t w y  

Zauważ, że na samym początku gry piechota marnuje swój potencjał – strzelając tylko żołnierze z 
pierwszego szeregu (i ew. kilku ludzi z drugiego). By zwiększyć skuteczność swoich wojsk, szybko 
opracuj technologię „ostrzał szeregami” (Fire by Rank), a swoich ludzi ustawiaj na polu bitwy tak, 
żeby tworzyli 3 szeregi. Dzięki temu wszyscy wojacy w regimencie będą strzelać do wroga 
(pierwszy szereg strzeli i kucnie żeby żołnierze z tyłu też mogli walczyć). 

 

 

Ostrzał szeregami (ang.: Fire by Rank) to szalenie ważna technologia. Postaraj się opracować ją jak najszybciej. 

 

 

Żołnierze ustawieni w trzech szeregach w obrębie jednego pułku. 


