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Wprowadzenie 

 
Poradnik do gry Enemy Front składa się z kompleksowej solucji, która obejmuje całą przewidzianą 
przez twórców kampanię dla jednego gracza, a także zawiera pokaźną garść porad na każdą 
okazję. Prócz tego pozwala na łatwy dostęp do przejrzystej tabelki z ustawieniem klawiszy 
sterowania oraz szczegółowo zaprezentowanych wymagań sprzętowych. Enemy Front to 
pierwszoosobowa strzelanka (fachowo mówiąc FPS) produkcji polskiego studia City Interactive 
osadzona w realiach II Wojny Światowej. Jej akcja rozgrywa się w pogrążonej w konflikcie Europie - w 
takich krajach jak między innymi Niemcy, Francja czy też Polska - i krąży wokół postaci amerykańskiego 
korespondenta wojennego Roberta Hawkinsa. Rozgrywka nie odbiega wiele od klasyków gatunku pokroju 
serii Call of Duty czy Medal of Honor, gdyż została wykonana w bardzo zbliżonej konwencji. Opiera się 
w głównej mierze na wykonywaniu mniej lub bardziej złożonych zadań, zabijaniu coraz to kolejnych fal 
przeciwników, a więc mówiąc krótko prowadzeniu indywidualnej wyprawy w celu uratowania całego 
świata. 

Poradnik do gry Enemy Front zawiera: 

• Sterowanie 
• Interface rozgrywki 
• Porady ogólne 
• Przejście kampanii dla jednego gracza 
• Dodatkowy rozdział fabularny 
• Sekrety 
• Gra wieloosobowa 
• Wymagania sprzętowe 

Kuba "Zaan" Zgierski (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
P C  

 

Poruszanie się postacią 

 

Skok 

 

Kucnięcie 

 

Sprint/Wstrzymanie oddechu 

 

Strzał 

 

Celowanie 

 

Następna/Poprzednia broń 

 

Przeładowanie 

 

Ostatnia broń 
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Ciche zabójstwo/Użycie noża 

 

Butelka zapalająca 

 

Granat 

 

Czynność (interakcja) 

 

Lornetka 

 

Kamień 

 

Mapa 

 

Podnoszenie przedmiotów 

 

Rozmowa ogólna (gra wieloosobowa) 

 

Rozmowa z drużyną (gra wieloosobowa) 

 

Tabela wyników 
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Interface rozgrywki 
I n t e r f a c e  -  E n e m y  F r o n t  
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O p i s  I n t e r f a c e  -  E n e m y  F r o n t  

 

Postać gracza - Ręce oraz broń bohatera. 

 

Minimapa - Podręczna mapa oraz kompas z zaznaczonymi celami 
misji. 

 

Stan uzbrojenia - Aktualnie dzierżona broń, stan amunicji oraz 
ilość posiadanych granatów i materiałów wybuchowych. 

 

Cel misji - Wskaźnik, który wskazuje aktualny cel misji. 

W niniejszym rozdziale możesz dokładnie przyjrzeć się interfejsowi rozgrywki w Enemy Front. Każdy jego 
element został oznaczony odpowiednim symbolem i opisany w czytelny sposób, tak aby żaden z 
początkujących graczy nie miał problemów ze swobodnym rozpoczęciem zabawy. 
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