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Wprowadzenie 

Grand Theft Auto: Vice City to tytuł, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Wszak większość 
graczy miała w swojej karierze do czynienia choćby z jedną z jedna z trzech poprzednich części, 
resztę zapraszam do zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w serwisie informacyjnym GRY-
OnLine. 

Ten poradnik jest opisem wszystkich czynności, jakie gracz musi wykonać by ukończyć grę w 100% 
(zgodnie z wpisem w statystykach) oraz szczegółowo objaśnia kilka ciekawych aspektów. Poza 
opisem wykonania poszczególnych misji, zarówno tych wymaganych do ukończenia głównego 
wątku gry, jak i dodatkowych oraz bonusowych, znajdziecie tu spis wszystkich paczek, rozbojów, 
sklepów, apartamentów wraz z instytucjami oraz lokacje miejsc wyznaczonych jako unikalne skoki. 

Jako że jest tego sporo, podzieliłem poradnik na dwie części. Szczegółowy spis zwartości 
poradników oraz sposobu ukończenia gry w 100% zawarłem w kolejnym rozdziale. Jeśli szukacie 
informacji na temat dostępnego uzbrojenia, samochodów, stacji radiowych czy innych 
szczegółowych informacji na temat Vice City, wszystko to znajdziecie na stronie www.gta.pl.  
Pozostaje mi już tylko zaprosić Was do zapoznania się z poradnikiem oraz do samej gry, która 
potrafi wciągnąć na kilka długich wieczorów. 
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Jak ukończyć grę w 100%? 

By ukończyć grę, musisz wykonać szereg czynności. Podzieliłem je według części poradników, w 
których ich opis się znajduje. I tak, musisz wykonać: 

Część pierwsza – Encyklopedia: 

1. Rozboje - Rampages (35/35) 

2. Unikalne skoki – Unique Stunt Jumps (36/36) 

3. Znaleźć ukryte totemy / paczki – Hidden Packages (100/100) 

4. Obrabować sklepy – Shops (15/15) 

Część druga – Solucja: 

5. Wykupić kryjówki – Hideouts (7/7) 

6. Wykupić posiadłości – Assets (10/10) 

7. Ukończyć misje wątku głównego (24/24) 

8. Ukończyć zadania dodatkowe (18/18) 

9. Ukończyć misje w posiadłościach (25/25) 

10. Ukończyć misje TOP FUN (3/3) 

11. Ukończyć misje specjalne (4/4) 

12. Ukończyć misje na stadionie (3/3) 

13. Ukończyć misje lotnicze – helikoptery (4/4) 

14. Wykonać zadania dla Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia (level 12) 

15. Rozwieźć pizze (55) 

16. Uzbierać odpowiednią ilość punktów na strzelnicy (45) 

17. Ukończyć zadania finałowe (2/2) 

 

C o  d a j e  u k o ń c z e n i e  g r y  w  1 0 0 % ?  

Poza satysfakcją? Przede wszystkim kilka ciekawostek. Oto i one: 

1. Dostajesz trzy limuzyny, zaparkowane przed Willą. 

2. Zdrowie oraz kamizelka kuloodporna wzrastają do 200. 

3. Trzech ochroniarzy. 

4. Nowe ubranie o nazwie Frankie. 
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Rampage 

P o d s t a w y  

C o  t o  j e s t  R a m p a g e ?  

Rampage to nazwa określająca specjalne misje – zadania dostępne w Vice City. Różnią się one od 
standardowych misji głównie założeniami, które polegają na zabiciu odpowiedniej ilości gangsterów 
(lub rozwaleniu określonej liczby pojazdów) w ciągu zawsze tej samej ilości czasu – dwóch minut.  

Dostajesz przy tym nielimitowaną amunicję do konkretnej broni i to właśnie nią musisz się 
posługiwać. Czasami trzeba będzie wsiąść do auta i przejechać lub będąc w jego wnętrzu zastrzelić 
paru gangsterów. 

J a k  z a g r a ć  R a m p a g e ?  

By móc rozegrać Rampage, musisz znaleźć specjalną różową „czaszkę”, która po zabraniu uaktywni 
daną misję. Łącznie wszystkich jest 35 i zostały one wyszczególnione na załączonej dalej mapie. 
Rozwiązania każdej znajdziesz natomiast w konkretnej części poradnika, wraz z informacją gdzie 
czaszki szukać, jak i poradami przydatnymi podczas eliminowania tych grupek. 

C o  t o  s ą  g r u p k i  g a n g s t e r ó w ?  

Grupki gangsterów to pojawiające się losowo w grze kilkuosobowe grupy przeważnie uzbrojonych 
członków gangu. Charakteryzują się specyficznym dla części miasta rządzonej przez dany gang 
ubiorem. Jeśli zaatakujesz jednego z nich, reszta się na Ciebie rzuci. W przypadku Rampage warto 
wziąć to sobie do serca. 

Bardzo ciekawym elementem jest właśnie pojawianie się owych grupek. Otóż komputer tworzy jej 
zawsze blisko Ciebie, na chodnikach czy wewnątrz dużych budynków, tak jak innych przechodniów. 
Ale jeśli zdejmiesz wszystkich w polu widzenia, wystarczy obrócić się do tego miejsca plecami i gdy 
znowu najedziesz na nie kamerą – pojawia się tam już nowi gangsterzy. 

D o b r z e ,  a l e  c o  j a  z  t e g o  m a m ?  

Przede wszystkim pieniądze. Za każdy Rampage dostajesz odpowiednią ilość $, większą za każdy 
poprawnie wykonany. Do tego przejście wszystkich Rampage jest wymagane do ukończenia gry w 
100%. 
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M a p a  

 

 

 

 

 

 


