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Wprowadzenie 
 

Nieoficjalny poradnik Grand Theft Auto V – Mapy i sekrety stanowi uzupełnienie dla głównego 
poradnika oraz poradnika opisującego misje, koncentrując się przede wszystkim na 
przedstawieniu wszystkich dostępnych w grze sekretów oraz wskazaniu ich dokładnej 
lokalizacji. W niniejszym poradniku znalazły się między innymi informacje na temat odnajdywania 
ukrytych paczek, części statku kosmicznego, odpadów radioaktywnych czy części łodzi 
podwodnej. Podobnie wygląda kwestia z wyzwaniami – poradnik informuje o lokalizacji 
mostów, pod którymi można przelatywać czy miejsc wykonywania skoków 
kaskaderskich i popisów akrobatycznych. 

Kolejna ważna część opisywanego poradnika to wszelakiego rodzaju zestawienia. W poradniku 
znalazły się między innymi kompletne listy dostępnych środków transportu, broni oraz 
sklepów (wraz z wyszczególnieniem ich asortymentu).  

Całość uzupełniają bardzo szczegółowe mapy, na których bardzo dokładnie zaznaczono 
miejsca odnajdywania sekretów i  wykonywania wyzwań. 

 

 
 

Planowana zawartość poradnika do gry Grand Theft Auto V – Mapy i sekrety: 

• informacja na temat lokalizacji wszystkich dostępnych w grze sekretów (m.in. ukryte 
paczki, części statku kosmicznego, odpady radioaktywne, części łodzi podwodnej) 

• informacja na temat lokalizacji miejsc wykonywania wyzwań (m.in. skoki kaskaderskie, 
popisy akrobatyczne, mosty) 

• zestawienie wszystkich dostępnych środków transportu; 

• zestawienie wszystkich dostępnych broni; 

• zestawienie sklepów; 

• mapy w wysokiej jakości z zaznaczonymi miejscami odnajdywania sekretów, wyzwań i 
innych ważnych elementów gry. 

 

Bartek "Snek" Duk (www.gry-online.pl) 
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Zajęcia 
G o l f  
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Warto odwiedzić pole golfowe, jeżeli chcesz spędzić trochę czasu w spokoju i dodatkowo trochę się 
pobawić.  

Zasady i reguły gry w golfa są proste – samouczek na ekranie wytłumaczy ci wszystko, o czym 
powinieneś wiedzieć, a resztę załapiesz podczas samej gry. Możesz poruszać się po polu za pomocą 
wózka golfowego, albo po prostu automatycznie przenosić się do kolejnego tee za pomocą 
przycisku LB.  

 

Trafię, czy nie trafię? 

Kij golfowy nie służy też tylko do uderzania piłeczek – możesz go użyć na którymś z innych graczy 
na polu golfowym, jeżeli zajdzie ci za skórę. 
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J o g a  
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