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Wprowadzenie 

 
Poradnik do gry Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm Revolution zawiera szczegółowe informacje 
dotyczące rozgrywki dla pojedynczego gracza. Znajdziesz w nim szczegółowy opis przejścia trybu 
fabularnego (Przygody Ninja), jak i głównego trybu dla pojedynczego gracza, Światowego Turnieju Ninja, 
wraz z opisem walk z bossami występującymi w tych trybach. Turniej podzielony jest na poszczególne 
klasy, a wewnątrz każdej z nich znajdziesz informacje dotyczące napotkanych w nim przeciwników, 
odblokowywania dodatkowych towarzyszów, ukrytych skarbów, a także porady dotyczące wykonywania 
dodatkowych zadań i zleceń. Ponadto, poradnik zawiera szczegółowe informacje dotyczące podstawowych 
mechanizmów i terminologii występującej w grze i wszystkich przedmiotów użytkowych (artefakty ninja, 
bento). Znajdziesz tu także wskazówki dzięki którym odblokujesz dostęp do wszystkich postaci w grze, a 
także poznasz możliwe kombinacje technik pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Dodatkowo, opisane 
zostało sterowanie i wykonywanie podstawowych jak i zaawansowanych manewrów. Oprócz porad dla 
pojedynczego gracza, poradnik zawiera także szereg przydatnych informacji dotyczących rozgrywki 
Online, takich jak stworzenie i dostosowanie własnego klona sieciowego czy odpowiedni dobór drużyny i 
przedmiotów. W poradniku zawarto również listę przedstawiającą wszystkie osiągnięcia / trofea 
występujące w grze, wraz z instrukcją dotyczącą ich zdobycia, a także informacje na temat tytułów 
możliwych do nadania danej postaci. Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm Revolution stworzona 
przez CyberConnect 2 oraz Namco to bijatyka, będąca adaptacją mangi autorstwa Masashiego Kishimoto. 

Zawartość poradnika do Naruto Shippuuden: Ultimate Ninja Storm Revolution: 

• szczegółowy opis przejścia trybu dla pojedynczego gracza - Przygody Ninja i Światowy Turniej 
Ninja (z podziałem na klasy D, C, B, A, S i Historię Mecha-Naruto); 

• porady dotyczące podstawowych, a zarazem kluczowych mechanizmów rozgrywki; 
• informacje dotyczące sterowania, a także wykonywania podstawowych jak i zaawansowanych 

manewrów; 
• informacje dotyczące walki z poszczególnymi przeciwnikami, w tym bossami występującymi w 

grze; 
• opis uzbrojenia i przedmiotów użytkowych występujących w grze - artefakty ninja, bento; 
• sposób odblokowania postaci do normalnej rozgrywki, jak i do wykorzystania ich w formie 

towarzysza w turnieju ninja; 
• szczegółowe informacje dotyczące rozgrywki wieloosobowej - tworzenie i dostosowanie klona 

sieciowego, trening, walki z innymi graczami; 
• opis wszystkich dodatkowych zadań i zleceń w ramach Wielkiego Turnieju Ninja; 
• spis i opis wszystkich występujących w grze osiągnięć / trofeów; 

Jakub Bugielski (www.gry-online.pl) 
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