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Wprowadzenie 

 

Poradnik do gry Hearthstone: Heroes of Warcraft to szczegółowe kompendium wiedzy zawierający 
dokładny opis zdolności specjalnych, informacji na temat poszczególnych klas, trybów rozgrywki oraz 
każdego rodzaju kart. Poradnik posiada również dział "Gotowe talie", w którym znaleźć można 
skonstruowane talie dla wszystkich klas. 

 

Poradnik do gry Hearthstone: Heroes of Warcraft to: 

 opis zdolności specjalnych i rodzajów poszczególnych kart; 

 informacje o wszystkich klasach i bohaterach; 

 spis dostępnych trybów gry oraz sposobów pozyskiwania kart; 

 lista gotowych talii. 

 Informacje na temat wszystkich dodatków do gry 

 

W poradniku natrafić można na dwa rodzaje oznaczeń kolorystycznych: nazwy kart zostały oznaczone 
kolorem niebieskim, a zdolności specjalne kart - pomarańczowym. 

Niniejsza wersja poradnika, została przygotowana na podstawie zamkniętej bety gry. Wszystkie znaczące 
zmiany wprowadzone przez twórców gry, będą na bieżącą dodawane w formie aktualizacji do poradnika. 

Patryk "Irtan" Grochala, Łukasz "qwert" Telesiński (www.gry-online.pl) 
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Podstawy 
Interface rozgrywki 
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Opis Interface - HearthStone 

 

1 - Karty z ręki bohatera. 

 

2 - Portret bohatera. 

 

3 - Umiejętność klasowa i jej koszt. 

 

4 - Kryształy many. 

 

5 - Punkty zdrowia bohatera. 

 

6 - Stronnicy wystawieni do walki. 

 

7 - Przycisk kończący turę. 

 

8 - Twoja talia.  
Po najechaniu na nią kursorem, możesz sprawdzić liczbę 
pozostałych kart. 

 

9 - Historia rozgrywki. 

 

10 - Ksywka gracza. 

 

 

W tym rozdziale znajdziesz szczegółowy opis interface'u gry Hearthstone: Heroes of Warcraft. Każdy jego 
element został szczegółowo opisany i wyjaśniony, żeby ułatwić graczowi rozpoczęcie zabawy. Dzięki 
dokładnym oznaczeniom powinieneś bez problemu znaleźć informacje na temat interesujących cię 
fragmentów planszy. 
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