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Wprowadzenie 
 

Farming Symulator 2013 to kolejna odsłona (dla wielu graczy) bardzo wciągającej gry. W 
poradniku znalazły się kompleksowe informacje o wszystkich elementach gry: 

• Opisy wszystkich rodzajów upraw i hodowli; 

• Porady jak rozpocząć działalność wprowadzające w świat gry; 

• Szczegółowe wyliczenia koniecznych inwestycji, zysków i rentowności; 

• Porady jak rozwijać gospodarstwo; 

• Opisy map; 

• Informacje o lokalizacji 100 podków wraz z informacją jak zdobyć nagrodę za ich zebranie; 

• Ukryte pojazdy. 

Maciej „Psycho Mantis” Stępnikowski i Asmodeusz (www.gry-online.pl

 

) 
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Sterowanie 
P C  

O g ó l n e  

 

Poruszanie się 

 

Rozglądanie się 

 
Sprint 

 
Podskok 

 
Wejście do pojazdu 

 
Podręczny komputer / następna strona 

 
Kolejna podstrona PDA 

 
Sklep 

 
Menu gry, mapy 

 
Spowolnienie upływu czasu 

 
Przyspieszenie upływu czasu 

 
Okno informacji 
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P o j a z d y  

 

Kierowanie pojazdem 

 

Poruszanie kamerą 

 
(kółko myszy góra/dół) 

Przybliżenie / oddalenie 

 
Przełączenie między pojazdami 

 
Tempomat – prędkość 1 

 
Tempomat – prędkość 2 

 
Tempomat – prędkość 3 

 
Tempomat – prędkość żniw 

 
Podłączenie / odłączenie maszyny lub przyczepy 

 
Przełączanie się między zaczepami ciągnika 

 
Zatrudnij / zwolnij pracownika 

 
Podnieś / opuść narzędzie 

 
Napełnij pojazd lub maszynę 

 

http://www.gry-online.pl/�


Farming Simulator 2013 – Poradnik GRY-Online.pl 

Strona: 7 

X b o x  3 6 0  

P o z a  p o j a z d e m  

 

Poruszanie się 

 

Poruszanie kamerą 

 
Podskok 

 
Wsiądź do najbliższego pojazdu 

 
Włączenie/wyłączenie latarki 

 
Włączenie/wyłączenie ekranu sklepu 

 Sprint (przytrzymaj) 

 Aktywacja punktu na mapie np. skupu jaj, zakupu pola  

 

Przeskoczenie do poprzedniego/następnego pojazdu 

 

Przeglądaj komputer PDA (kolejne ekrany) 

 

Przeglądaj komputer PDA (kolejne podstrony danego ekranu) 

 
Menu 
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