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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 
 

W dzisiejszych czasach wygranie wojny to nie wszystko – trzeba jeszcze zrobić to w odpowiednio 
widowiskowy sposób, a więc po drodze zaliczyć wszystkie Trofea przygotowane przez twórców gry. 
Studio Guerilla Games zmieniło nieco podejście do tej kwestii w Killzone 3 i zrezygnowało z 
jakichkolwiek „znajdziek”, czyli przedmiotów poukrywanych w różnych zakątkach poziomów. 
Zamiast tego dostajemy spory pakiet wyzwań dotyczących samego stylu gry. 

Poniższy poradnik pozwoli Wam w łatwy sposób zdobyć wszystkie Trofea i wbić kolejną Platynę. 
Każde wyzwanie zostało opisane z osobna, dzięki temu znajdziecie wiele cennych podpowiedzi i 
wskazówek. W niektórych przypadkach dołączamy też szczegółowy opis przejścia, a nawet filmy 
prezentujące jak i gdzie zdobyć dany medal. Wszystkim łowcom Trofeów życzymy udanej zabawy! 

Mała uwaga na początek – większość Trofeów możemy wykonać na najniższym poziomie trudności, 
co znacznie ułatwia sprawę! 

Szymon „Hed” Liebert (www.gry-online.pl) 

 

http://www.gry-online.pl/admin/pliki2.asp�
http://www.gry-online.pl/�


Killzone 3 – Poradnik GRY-OnLine 

Strona: 4 

Platyna 
 

 

Za zebranie wszystkich pozostałych trofeów w Killzone 3. 

 

Uzbrojeni po zęby  
 

  

Ukończ trening bitewny. Zdobędziesz przechodząc kampanię na dowolnym poziomie 
trudności. Dokładną solucję znajdziesz w osobnym poradniku. Żeby zaliczyć trofeum wystarczy 
ukończyć trening broni w pierwszej misji (Nowy Początek).  
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Udław się 
 

  

Wyprowadź pierwszy brutalny atak wręcz. Zdobędziesz przechodząc kampanię na dowolnym 
poziomie trudności. Dokładną solucję znajdziesz w osobnym poradniku. Trofeum zdobędziemy na 
początku misji Rozkaz Ewakuacji – w pierwszej sekcji  Ucieczka z Pałacu. Wystarczy zabić 
jednego  z dwóch Helghastów po cichu.  

 

Czas na kąpiel 
 

  

Dojdź do rzeki. Zdobędziesz przechodząc kampanię na dowolnym poziomie trudności. Dokładną 
solucję znajdziesz w osobnym poradniku. Odblokujesz po ukończeniu sekcji Zniszczona 
autostrada w misji Rozkaz Ewakuacji.  
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Żadnych świadków  
 

  

Zniszcz wszystkie transportowce na autostradzie. Żeby wykonać to zadanie najłatwiej zabrać ze 
sobą Miniguna z sekcji Muzeum Bilgarska w misji Rozkaz Ewakuacji. [1] Dzierżąc broń 
przechodzimy przez muzeum na autostradę. Na niej podążamy za exobotem, który zostanie 
zaatakowany. Chwilę później otrzymamy rozkaz zlikwidowania zagrożenia rakietowego – pierwszy 
transportowiec pojawi się w tym momencie nad mostem na wprost. [2]  

 

  

Zanim przejdziemy pod mostem upewniamy się, że Minigun ma pełny magazynek. Za pomocą 
zwykłej broni zabijamy przeciwników w budynku po lewej. [1] Po wybiciu ostatniego z nich na 
wprost pojawi się drugi transportowiec – w oddali za znakami. [2]  
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Po wyczyszczeniu tego fragmentu autostrady sprzymierzone transportowce ruszą do przodu i 
przebiją się przez blokadę. W tym momencie musimy bardzo szybko zniszczyć trzeci 
transportowiec. [1] Zaraz za nim wystartuje także czwarty – od razu otwieramy do niego ogień. 
[2] 

 

Żadnych świadków – jak zniszczyć cztery transportowce. 

 
 1,1 
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