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Poradnik pomoże Ci w odblokowaniu wszystkich Trofeów 
dostępnych w grze. Nie zawiera on opisu przejścia, który 
znajduje się w osobnym poradniku.  

 

 

Wprowadzenie 
 
Niniejszy poradnik zawiera różnego rodzaju informacje i wskazówki dotyczące Trofeów, jakie 
można zdobyć grając w God of War III. Poradnik został podzielony na kilka sekcji, z których każda 
zajmuje się nagrodami innego typu. 
1) Fabuła – opis trofeów, których zdobycie powiązane jest z głównym wątkiem fabularnym. 

2) Walka – opis trofeów, których zdobycie możliwe jest podczas walki. 

4) Bronie – opis trofeów, których zdobycie powiązane jest z odpowiednim użyciem posiadanych 
broni. 

5) Rozgrywka – opis trofeów, których odblokowanie związane jest z ukończeniem gry. 

6) Wyzwania – opis trofeum, którego zdobycie wiąże się z ukończeniem wyzwań. 

7) Boskie Przedmioty – opis trofeum, którego zdobycie wiąże się z odnalezieniem ukrytych 
przedmiotów. 

8) aMAZEd – opis trofeum, którego zdobycie wiąże się z odpowiednim ukończeniem jednego z 
etapów gry. 

9) Oczy Gorgon – opis trofeum, którego zdobycie wiąże się z odnalezieniem ukrytych 
przedmiotów. 

10) Pióra Feniksa - opis trofeum, którego zdobycie wiąże się z odnalezieniem ukrytych 
przedmiotów. 

11) Rogi Minotaurów - opis trofeum, którego zdobycie wiąże się z odnalezieniem ukrytych 
przedmiotów. 

 

Łukasz „Crash” Kendryna 
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Pełna lista Trofeów 

 

Nazwa Rodzaj Rozdział w poradniku 

King of the Hill Platyna Rozgrywka 

Mr. Hand Brąz Rozgrywka 

Hit Man Brąz Walka 

Rip One! Brąz Walka 

Nice Tan Brąz Walka 

Obedience School Brąz Walka 

It's getting hot in here... Brąz Walka 

Souled Out Brąz Bronie 

Bloody Hell Brąz Walka 

No Guts, No Glory Brąz Walka 

Hitting Your Stride Brąz Bronie 

Eye Candy Srebro Oczy Gorgon 

Feather Plucker Srebro Pióra Feniksa 

Are You Horny to Win? Srebro Rogi Minotaurów 

Maxed Out! Srebro Bronie 

Vengeance Complete Złoto Rozgrywka 

Up to the Challenge Złoto Wyzwania 

Unhuman Złoto Rozgrywka 

Priceless Złoto Boskie Przedmioty 

Releasing the Floodgates Brąz Fabuła 

Burnt to a Crisp Brąz Fabuła 

Shine Lord Brąz Fabuła 

Shoe Delivery Brąz Fabuła 

I didn't do it...But I wish I did! Brąz Fabuła 

Ladies Man Brąz Fabuła 

Handy Man Brąz Fabuła 

Open Sesame Brąz Fabuła 
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Rescue Me Brąz Fabuła 

Three Wise Men Brąz Fabuła 

Sibling Rivalry Srebro Fabuła 

Titan Slayer Srebro Fabuła 

Retribution Srebro Fabuła 

Hooker Srebro Fabuła 

Freezer Burn Srebro Fabuła 

Seeing things from a different perspective Srebro Fabuła 

aMAZEd Złoto aMAZEd – sekretne trofeum 
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Trofea 
F a b u ł a  

 

 

W puli 36 wszystkich trofeów, 16 powiązanych jest z wątkiem fabularnym (z tego też powodu ich 
opis w systemie PlayStation jest początkowo ukryty). Ich odblokowanie następuje automatycznie, 
odbywa się w trakcie przechodzenia kampanii. Wraz z ukończeniem gry, wejdziesz w ich 
posiadanie. 

 

R e l e a s i n g  t h e  F l o o d g a t e s  

  

Opis: trofeum to zdobywamy pod koniec prologu gry, zabijając pierwszego bossa – Posejdona. 
Ukończenie gry nie zdobywając go jest niemożliwe. 

Rodzaj: brąz 

 

B u r n t  t o  a  C r i s p  

  

Opis: w trakcie etapu Królestwo Hadesa natkniesz się na uwięzionego za suchymi zaroślami 
mężczyznę. Podpalając zarówno jego, jak i pętające go rośliny wejdziesz w posiadanie Łuku Apolla, 
odblokowując tym samym opisywana nagrodę. 

Rodzaj: brąz 
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S h i n e  L o r d  

  

Opis: w trakcie pokonywania rozdziału rozgrywającego się w mieście Olimpia, natkniesz się na 
boga słońca – Heliosa. Zabij go, a wejdziesz w posiadanie kolejnego trofeum. 

Rodzaj: brąz 

 

S h o e  D e l i v e r y  

  

Opis: w okolicach połowy gry dotrzesz do Olimpijskiej Cytadeli i spotkasz się z Hermesem. Zabij go 
– tym samym wchodząc w posiadanie jego butów – i odblokuj opisywaną nagrodę. 

Rodzaj: brąz 

 

I  d i d n ' t  d o  i t . . . B u t  I  w i s h  I  d i d !  

  

Opis: po dotarciu do Komnat Posejdona, natkniesz się na kobietę martwego boga mórz. 
Przeprowadzając ją przez korytarze i wykorzystując jako podpórkę pod obrotowy mechanizm 
podnoszący kratę, sprawisz że: dalsza droga będzie odblokowana, kobieta zginie, trofeum zostanie 
odblokowane. 

Rodzaj: brąz 
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