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Wprowadzenie 
 

Nieoficjalny poradnik do gry Metro: Last Light zawiera przede wszystkim bardzo szczegółowy 
opis przejścia wszystkich rozdziałów kampanii dla pojedynczego gracza. Omówienia 
poszczególnych etapów skupiają się w głównej mierze na rozwiązywaniu otrzymywanych zadań, 
choć dużo uwagi poświęcono też walce oraz skutecznemu pozostawaniu w ukryciu, zwłaszcza że 
unikanie podnoszenia alarmów jest przez grę odpowiednio nagradzane (między innymi 
zdobywaniem dodatkowych osiągnięć). 

Poradnik do Metro: Last Light to: 

• kompletny, bogato ilustrowany opis przejścia wszystkich rozdziałów gry 

• zestawienie wszystkich dostępnych sekretów (strony dziennika Artema) 

• zestawienia wszystkich instrumentów muzycznych, skrzynek na bagnach oraz wizji w 
Martwym Mieście, pomocne w zaliczeniu powiązanych z nimi osiągnięć 

• szereg podpowiedzi dotyczących staczania walk, ulepszania i dobierania broni, handlu oraz 
pozostawania w ukryciu 

• pełna lista osiągnięć/trofeów 

 

 
W niniejszym poradniku zastosowane zostały oznaczenia kolorystyczne. Kolor zielony 
wykorzystany został do wskazywania miejsc, w których główny bohater może odnaleźć 
standardowe interaktywne przedmioty, jak na przykład nowe bronie, amunicję czy apteczki. Kolor 
pomarańczowy użyty został z kolei do oznaczenia lokacji, w których do zabrania są sekrety 
(kolejne strony dziennika Artema). Pełna lista dostępnych sekretów zamieszczona została ponadto 
na samym końcu poradnika, pomagając w szybkim zlokalizowaniu pominiętych znajdziek. 

 

Jacek „Stranger” Hałas 
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Sterowanie 
P C  

 

Poruszanie się 

 
Przykucnięcie 

 
Skok 

 
Sprint 

 
Kucanie 

 
Wybranie pierwszej broni 

 
Wybranie drugiej broni 

 
Wybranie trzeciej broni 

 

Strzał 

 

Przybliżenie obrazu / Alternatywny strzał 

 
Przeładowanie broni 

 
Alternatywny atak 

 
Walka wręcz 

 
Użycie / Interakcja 
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Inwentarz 

 
Maska przeciwgazowa 

 
Wymiana filtra maski przeciwgazowej 

 
Latarka 

 
Zapalniczka / Dziennik (musisz przytrzymać klawisz) 

 
Użycie apteczki 

 
Noktowizor 
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