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Wprowadzenie 
Poradnik do gry Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony zawiera opis wszystkich misji głównych i 
pobocznych, broni oraz aktywności dodatkowych. Uwzględniana została także lista Osiągnięć, 
rozdział informujący o warunkach ukończenia TBoGT na 100%, a także mapki z zaznaczonymi 
lokacjami 50 mew przeznaczonych do eksterminacji. 

Artur „Arxel” Justyński 
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Podstawy 
U z b r o j e n i e  

The Ballad of Gay Tony dodaje kilka nowych broni, poniżej znajdziesz ich zestawienie. 

 

 

 

1. Pistol .44 – Standardowy pistolet, przydatny w walce na bliskim dystansie. 

2. Explosive Shotgun – Naboje tego shotguna po zetknięciu z celem dodatkowo wybuchają, co 
czyni broń istnym postrachem wśród wszystkiego co się rusza. Idealny przeciwko pojazdom czy 
nawet helikopterom! 

3. Gold SMG – Złote UZI otrzymasz po zakończeniu całego wątku fabularnego. Dostaniesz je w 
prezencie od Yusufa. Broń bardziej jako element kolekcjonerski, w porównaniu do pozostałych 
broni przydaje się tylko w krytycznych momentach – kiedy braknie nam amunicji do lepszych 
pukawek. 

4. Assault SMG – Karabin szturmowy P90, szybkostrzelna broń, bardzo skuteczna. Radzi sobie 
również przystępnie przeciwko przeciwnikom z kamizelkami kuloodpornymi. 

5. Advanced MG – Niesamowicie szybkostrzelny potwór zabijający przeciwników w mgnieniu oka. 
Pojemny magazynek lecz trochę przydługawy czas przeładowania. Wrogowie z kamizelkami 
kuloodpornymi nie stanowią już więcej żadnego zagrożenia. 

6. Advanced Sniper – Ulepszona wersja karabinu snajperskiego, zwiększony zasięg, usprawniona 
celność. Idealna do eliminacji wrogów na bardzo dalekim dystansie w trudno dostępnych 
miejscach. 

7. Sticky Bombs – Bomby są miłą odmianą dla granatów. Możesz użyć ich na dystans, a dzięki 
ręcznemu zapalnikowi aktywujesz je kiedy chcesz. Skuteczne przeciw sporym grupkom 
przeciwników oraz wszelkim pojazdom. Możesz ich używać również podczas jazdy. 

8. Parachute – Spadochron to podstawowe wyposażenie każdego skoczka, warto go zakupić. 
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N a  1 0 0 %  

The Ballad of Gay Tony wymaga od gracza dość sporego wysiłku by na liście statystyk pojawiło się 
magiczne 100%. Poniżej znajdziesz listę wszystkich aktywności, jakie musisz wykonać, by zdobyć 
“setkę”. 

• Wykonaj wszystkie 26 misji należących do głównego wątku fabularnego [60.00%]; 

• Wykonaj następujące czynności z Henrique lub Armado: air hockey, jedzenie, picie, wizyta 
w klubie ze striptizem, rzutki, bilard, golf [5.00%]; 

• Wygraj przynajmniej raz w każdej z tych gier: bilard, rzutki, golf i air hockey [5.71%]. 

• Zatańcz perfekcyjnie w klubach: Maisonette 9 oraz Hercules, wygraj konkurs w piciu 
[2.86%]; 

• Wykonaj misje dla przypadkowych postaci (2x Margo, 2x Arnaud, 1x Daisy) [5.00%]; 

• Odstrzel 50 mew [2.50%]; 

• Wygraj wszystkie 50 wojen gangów narkotykowych [2.50%]; 

• Wykonaj osiem aktywności zarządzania klubem [10.00%]; 

• Wygraj sześć walk w klatce [1.43%]; 

• Wykonaj wszystkie 15 skoków spadochronowych [2.50%]; 

• Wygraj trzy trójboje [2.50%]; 
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M i s j e  g ł ó w n e  n a  1 0 0 %  

Po ukończeniu głównego wątku fabularnego, każdą z misji możesz powtórzyć w celu uzyskania w 
niej 100% skuteczności – NIE jest to konieczne do uzyskania 100% postępu w samej grze!. 
W celu ponownego odegrania misji wybierz odpowiednią osobę w swojej książce telefonicznej. 
Poniżej znajdziesz tabelkę z wymaganiami do każdego z zadań. 

 

1. I Luv LC 

• Czas: 04:30 

• Uszkodzenia gracza: 0% 

• Uszkodzenia samochodu: 10% 

2. Practice Swing 

• Czas: 04:00 

• Uszkodzenia gracza: 50% 

• Strzały w głowę: 11 

• Skuteczność: 70% 

• 100% celności w golfie 

 

3. Chinese Takeout 

• Czas: 05:20 

• Uszkodzenia gracza: 10% 

• Skuteczność: 70% 

• 100% celności strzałów w głowę 

4. Kibbutz Number One 

• Czas: 05:00 

• Uszkodzenia gracza: 50% 

• Strzały w głowę: 10 

• Skuteczność: 70% 

• Uszkodzenia łodzi: 60% 

• Max. pędkosć łodzi: 110km/h 

• Zabij wroga z RPG zanim wystrzeli 

 

5. Bang Bang 

• Czas: 05:00 

• Uszkodzenia gracza: 50% 

• Brak zmarnowanych bomb (3x żuraw, 
1x pociąg, 1x samolot) 

 

6. Sexy Time 

• Czas: 06:00 

• Uszkodzenia gracza: 0% 

• Zniszczone łodzie: 4 

7. Blog this!... 

• Czas: 02:30 

• Uszkodzenia samochodu: 0% 

8. Boulevard Baby 

• Czas: 03:30 

• Uszkodzenia gracza: 40% 

• Zatańcz perfekcyjnie 

• Nie zabij żadnego cywila 

 

9. Frosting on the Cake 

• Czas: 05:45 

• Uszkodzenia gracza: 50% 

• Nie zużyj zbyt wielu bomb 

• Ucieczka przed policją: 00:35 

10. Momma’s Boy 

• Czas: 03:10 

• Uszkodzenia gracza: 10% 

• Użyj pomocy widowni podczas walki 

• Wykończ przeciwnika poprzez kontrę 
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11. Corner Kids 

• Czas: 07:50 

• Uszkodzenia gracza: 40% 

• Strzały w głowę: 20 

• Skuteczność: 55% 

 

12. Clocking Off 

• Czas: 05:00 

• Uszkodzenia gracza: 40% 

• Strzały w głowę: 20 

• Skuteczność: 55% 

13. High Dive 

• Czas: 04:10 

• Uszkodzenia gracza: 50% 

• Strzały w głowę: 6 

• Skuteczność: 70% 

• Zniszczone helikoptery: 4 

• Spadaj swobodnie jak najdłużej 

 

14. …Blog This! 

• Czas: 02:10 

• Uszkodzenia gracza: 0% 

• Czas na złapanie blogera: 00:08 

15. Caught With Your Pants Down 

• Czas: 07:25 

• Uszkodzenia gracza: 50% 

• Zniszczone radiowozy: 6 

• Uszkodzenia czołgu: 50% 

• Nie zmarnuj zbyt wiele amunicji na 
odstrzelenie uchwytów czołgu 

 

16. This Ain’t Checkers 

• Czas: 07:35 

• Uszkodzenia gracza: 0% 

• Wyląduj bezpośrednio na łodzi 

• Nie daj się nigdy wyprzedzić 

17. No. 3 

• Czas: 05:15 

• Max. prędkość: 225km/h 

• Uszkodzenia samochodu: 20% 

• Utrzymuj się tuż za pojazdami 

18. Going Deep 

• Czas: 06:30 

• Uszkodzenia gracza: 50% 

• Strzały w głowę: 20 

• Skuteczność: 70% 

• Zniszczone pojazdy: 5 

• Umieść bombę w niewidocznym 
miejscu 

• Zrób rozwałkę przy pomocy bomb 
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