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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry Metal Gear Rising Revengeance zawiera szczegółowy opis przejścia wszystkich 
misji, składających się na kampanie dla pojedynczego gracza, a także dodatków DLC Jetstream 
Sam i Blade Wolf. W opisie każdej z misji znalazły się porady dotyczące eliminacji poszczególnych 
przeciwników i wykonywania zadań. Oprócz tego poradnik zawiera bogato ilustrowany opis 
wszystkich występujących w grze znajdziek: nośników danych, lewych rąk, komputerów z misjami 
VR, zakładników, Endurance Plus oraz cyborgów kryjących się w pudełkach. Lokalizację Gekko 
Mimic znajdziesz w opisie przejścia poszczególnych etapów, co ułatwi ci ich odnalezienie. W 
poradniku zawarto również listę przedstawiającą wszystkie osiągnięcia występujące w grze, wraz z 
instrukcją dotyczącą ich zdobycia, a także informacje na temat specjalnych tytułów. 

Zawartość poradnika: 

• szczegółowy opis przejścia wszystkich misji kampanii dla pojedynczego gracza, a także 
dodatków DLC Jetstream Sam i Blade Wolf 

• porady dotyczące podstawowych, a zarazem kluczowych mechanizmów rozgrywki 

• informacje wymagane do zdobycia wszystkich występujących w grze znajdziek, wraz z 
przedstawiającymi je ilustracjami 

• spis i opis wszystkich występujących w grze osiągnięć 

• opis i porady dotyczące walki z występującymi w grze przeciwnikami i bossami 

Jakub Bugielski (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
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N o r m a l n e  

 
 

 

Poruszanie się 

 

Nieużywane / przycisk sytuacyjny 

 

Ruch kamerą 

 

Wycentrowanie kamery 

 
Przycisk sytuacyjny (wykorzystywany np. w QTE) 

 
Przycisk sytuacyjny (wykorzystywany np. w QTE) 
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Szybki atak (Light attack) / strzał z broni podręcznej 

 
Silny atak (Strong attack) 

 Blade Mode 

 

Użycie broni podręcznej (Sub-weapon) 

 Ninja Run 

 

Namierzanie 

 

Tryb AR 

 

Nieużywane / przycisk sytuacyjny 

 

Wyposażenie 

 

Wyposażenie 

 
Menu Codec 

 
Menu Gry 
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T r y b  B l a d e  M o d e  
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