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Wstęp 
 

Need for Speed: Most Wanted (2012) w przeciwieństwie do swojego starszego imiennika 
pozbawiony jest całkowicie elementów fabularnych i klasycznej progresji w kampanii. Zamiast tego 
znajdziesz tu dużo znajdziek, natychmiast dostępnych samochodów, wiele kamieni milowych do 
odblokowania oraz oczywiście gliniarzy, którzy czyhają na nielegalnych kierowców – takich jak Ty. 

W niniejszym poradniku znajdziesz: 

• Listę wszystkich samochodów oraz ich lokacje na mapie Fairhaven 

• Lokalizacje wszystkich billboardów do zniszczenia 

• Lokalizacje wszystkich fotoradarów do uruchomienia 

• Lokalizacje wszystkich bramek bezpieczeństwa do staranowania 

• Opis wszystkich dostępnych modyfikacji do samochodów 

• Opis wszystkich występujących w grze eventów 

• Informacje o SpeedPointach oraz SpeedLevelach 

 

 

 

Wszystkie znajdźki przedstawione są na szczegółowych mapach. Znajdziesz tutaj również kilka 
praktycznych porad co do ich odnajdowania w mieście. Dowiesz się również jak najszybciej 
odblokować niektóre kłopotliwe do zdobycia ulepszenia w wersji PRO, jak skutecznie gubić pościgi i 
na czym najlepiej nabijać Speed Pointy. Powodzenia! 

 

Piotr „MaxiM” Kulka (www.gry–online.pl) 
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Sterowanie 
P C  

Do gry w Need for Speed: Most Wanted (2012) najlepiej nadają się kontrolery analogowe – dla 
konsolowców to oczywiście jedyna opcja, jednak PeCetowcom również polecam korzystanie z 
takiego kontrolera. Normalnie w przypadku takich gier zachęcałbym do korzystania z kierownicy, 
jednak w przypadku tego tytułu nie ma to większego sensu. Po pierwsze, dlatego że są to wyścigi 
stricte arkadowe, a ponadto brak tutaj kamery ze środka samochodu, lub nawet z nad maski jak w 
starym Most Wanted. Jedyne dostępne opcje to widok zza samochodu lub ze zderzaka, a więc o 
imersji, którą dodatkowo wzbogaca kierownica nie ma mowy. 
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Namierz gracza/mapa 
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