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Wprowadzenie 
 

Poradnik do Medal of Honor zawiera kompletny opis przejścia gry wraz z przydatnymi poradami 
dotyczącymi trudniejszych starć i oznaczeniami dobrze schowanych przeciwników.  

W celu ułatwienia korzystania z poradnika, wprowadzone zostały następujące oznaczenia i skróty: 

LPM – lewy przycisk myszy 

PPM – prawy przycisk myszy 

[1], [2] – znaki odwołujące do znajdujących się nad tekstem screenów. Jedynka oznacza obrazek 
po lewej, a dwójka po prawej stronie. 

Michał „Kwiść” Chwistek (www.gry-online.pl) 

 

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


Medal of Honor – Poradnik GRY-OnLine 

Strona: 4 

Opis przejścia 
W e j ś c i e  

Lokalizacja: Gardez w Afganistanie  

Czas: 3:20 

Żołnierz: „Królik” - AFO Neptun 

 

  

Pierwszy etap rozpoczynamy w opuszczonej wiosce, gdzie zastawiona została pułapka [1]. Po 
wyjściu z samochodu, opuszczamy budynek, a następnie biegniemy za Voodoo [2].  

 

  

Chowając się cały czas za elementami otoczenia, idziemy prosto [1], aż pojawią się pierwsi 
przeciwnicy. Wybiegną z prawej strony i zaczną do nas strzelać zza barykady [2].  
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Żeby uniknąć pocisków, chowamy się za pobliskim złomem [1]. Po zabiciu dwóch Arabów [2], 
ruszamy dalej przed siebie.  

 

  

Kolejni przeciwnicy pojawią się tuż za zakrętem [1]. Zabijamy szybko tych, których możemy i 
ostrożnie wchodzimy do budynku na prawo od wózka [2]. W środku schowany jest jeden Talib.  

 

  

Gdy zginie, kolejnych czterech pojawi się na balkonie przed nami [1]. Szczególnie uważamy na 
wroga z prawej, który strzela z wyrzutni rakiet [2].  
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Po walce słuchamy rozkazów, a następnie razem z naszym towarzyszem, wchodzimy do budynku 
na prawo od płonącego samochodu [1]. Żeby przeczołgać się pod bramą [2], przytrzymujemy Ctrl.  

 

  

Podążając korytarzem cały czas prosto [1], dotrzemy do zamkniętych drzwi [2]. Czekamy aż 
otworzy je Voodoo i wbiegamy do środka.  

 

  

Grupa Talibów czai się na nas tuż za zakrętem [1]. Chowamy się więc za barykadą i wychylając 
przy pomocy klawisza E, zabijamy wszystkich przeciwników [2].  
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Pierwsi powinni zginąć wrogowie na ziemi [1], a następnie Arab po lewej [2].  

 

  

Gdy ich zabijemy, kolejni wbiegną na balkon przed nami [1]. Po walce idziemy przed siebie, 
wywarzamy drzwi wciskając F i wbiegamy do budynku [2].  

 

  

Jak tylko drzwi się otworzą, zabijamy przeciwnika za kartonami z prawej [1]. W pomieszczeniu 
znajdują się bezpieczniki [2].  
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