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Wprowadzenie 

 
Niniejszy poradnik do gry Alien Isolation to bogato ilustrowana kompendium wiedzy, które zawiera 
wszystkie niezbędne informacje na temat tego tytułu. W poradniku znajdziesz opis każdego zadania, wraz 
ze wskazówkami jak ominąć niebezpieczeństwa, które cię podczas nich spotkają. W poradniku zostały 
zawarte także informacje na temat samej rozgrywki oraz liczne porady. Szczegółowo opisano również 
proces wytwarzania przedmiotów i lokalizację znajdziek. Obcy: Izolacja to gra z gatunku skradanek oraz 
survival horrorów, w której nawet najmniejszy błąd może kosztować cię życie. Głównym przeciwnikiem w 
grze jest Obcy, którego za wszelką cenę musisz unikać. Nie można go zabić, więc jedyną taktyką jaką 
prezentuje nasz bohater jest ukrywanie się. W grze znajdziesz także androidy oraz wrogo nastawionych 
ludzi. W walce z nimi przydaje się wachlarz uzbrojenia, który przygotowali dla nas twórcy z Creative 
Assembly (studia znanego z takich gier jak seria Total War). Same uzbrojenie jak i wymogi ich 
wytwarzania znajdziesz w rozdziale poświęconemu rzemiosłu. 

Poradnik do gry Obcy: Izolacja zawiera: 

• Opis przejścia gry 

• Porady odnośnie gry 

• System tworzenia przedmiotów 

• Lokalizację znajdziek 

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl)  
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Porady 
W Alien Isolation spotkasz się z mechaniką skradankową. W tym rozdziale poznasz skuteczność 
uzbrojenia oraz nauczysz się jak omijać Obcego. Najważniejszą poradą jest bycie w ciągłym ruchu. Obcy 
lubi wchodzić kilkukrotnie do pomieszczeń, w których przesiadujemy(chowamy się) zbyt długo. Za 
pierwszym razem kiedy wejdzie do takiego pomieszczenia, dosłownie nic złego się nie stanie. Wystarczy 
schować się pod biurkiem czy nawet w rogu i poczekać aż sobie pójdzie. Za drugim i kolejnym razem 
Obcy zacznie dokładnie przeszukiwać teren. Nie będziesz bezpieczny ani pod biurkiem ani w szafce a tym 
bardziej w rogu, dlatego zmieniaj swoje położenie tak często jak to tylko możliwe. 

Uzbrojenie: Mamy kilka typów uzbrojenia, z których możemy korzystać 

• Rewolwer - bardzo skuteczny przeciwko ludziom, mniej przeciwko androidom. Skuteczność 
zależy od celności. Jeden strzał w głowę powali każdego człowieka. Dużą wadą jego używania jest 
generowanie ogromnego hałasu, który zwraca uwagę Obcego. Nie możesz nim skrzywdzić Obcego 
ani się od niego odgonić 

• Hałaśnik - Hałaśnik jest urządzeniem do generowania hałasu i zwabianiu przeciwników do 
miejsc, do których chcemy. Możemy nim przyciągać uwagę (np. przez rzucenie go w grupę ludzi-
przeciwników) żeby Obcy skupił się na nich lub też do odwracania jego uwagi (np. w sytuacji, w 
której obcy kręci się obok i nie ma możliwości przemknąć się obok niego. Rzucasz hałaśnik jak 
najdalej od ciebie a Obcy pobiegnie sprawdzić, dając ci możliwość ucieczki) 

• Koktajl Mołotowa - Koktajl mołotowa jest bardzo dobrą bronią przeciwko ludziom. Tak jak w 
przypadku hałaśnika, możesz rzucić go w stronę przeciwników-ludzi. Broń ta generuje hałas 

• Pałka ogłuszająca - Doskonała broń przeciwko androidom i ludziom. Jedno naładowanie sprawia 
że przeciwnicy są podatni na kolejne obrażenia (ciosy pałką). Pałka ta nie generuje żadnego 
hałasu i idealnie sprawdza się przy cichym eliminowaniu wrogów 

• Bomba rurowa - Bomba rurowa generuje ogromny hałas i ma wielkie pole rażenia. Dobrze 
sprawdza się w eliminowaniu wrogów lecz zwabia Obcego do pomieszczenia, w którym została 
użyta 

• Bomba dymna - Bomba ta umożliwia przemknięcie się niezauważalnym przez grupy wrogów 

• Mina EMP - Urządzenie działa tak jak pałka ogłuszająca, lecz w przeciwieństwie do niej generuje 
hałas i unieszkodliwia wszystkich w obrębie jej działania. Doskonała przeciwko ludziom i 
androidom 
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• Granat Hukowy - Granat hukowy oślepia wszystkich wrogów w zasięgu działania. Generuje duży 
hałas 

• Miotacz Ognia - Miotacz ognia uzyskujesz w dalszej części rozgrywki. Jest to najpotężniejsza a 
zarazem jedyna efektywna broń przeciwko Obcemu. Doskonała w przypadku kiedy nie masz jak 
mu uciec a także świetna przeciwko ludziom. Przeciwko androidom nie sprawdza się zbyt dobrze 

• Kołkownica - Doskonała broń przeciwko Androidom i ludziom. Jeden strzał (w przypadku 
Androidów tylko w głowę) wystarcza żeby ich zabić. Nieskuteczna wobec Obcego 

• Strzelba - Strzelba jest to silniejszy odpowiednik rewolweru. Ma mniejszy magazynek lecz 
obrażenia z niej zadawane są dużo wyższe. Jeden strzał wystarcza do zabicia ludzi. Androidy są 
mniej podatne lecz także otrzymują wysokie obrażenia. Nieskuteczna wobec Obcego 

Wykorzystanie terenu: Mamy kilka różnych sposobów na uniknięcie śmierci z rąk obcego. 

• Szafki - Szafki to element w grze gdzie możemy się schować przed Obcym. Jest to idealne 
rozwiązanie na krótki okres czasu. Jeżeli zostaniemy w niej zbyt długo a Obcy już nas zaczął 
szukać, będzie wracał do miejsca, w którym usłyszał hałas po raz ostatni. Obcy zaadaptuje się na 
tyle, że będzie sprawdzał każde szafki. W takich momentach wstrzymuje się oddech. Jest to 
ostatnia deska ratunku. 

• Meble - Łóżka, biurka itp. Czyli meble, pod które można wejść i się schować przed obcym. 
Dokładnie tak jak w sytuacji z szafkami, jest to rozwiązanie tymczasowe 

• Ciemne pomieszczenia - Możemy się także ukrywać w rogach, za skrzyniami czy w szybach 
wentylacyjnych. Jest duża szansa, że przechodzący tamtędy Obcy nas nie wyczuje jeżeli 
będziemy kucać w bezruchu 
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Tworzenie przedmiotów 
Crafting czyli wytwarzanie przedmiotów można wywołać klawiszem (Q) po czym klikając na przedmiot, 
który chce się wykonać. Żeby umożliwić wykonanie jakiegokolwiek przedmiotu będziesz potrzebował 
składników. 

W grze znajdziesz następujące składniki do wytwarzania przedmiotów: 

• Etanol 
• Akumulator 
• Detonator 
• Iniektor SCJ 
• Czujnik 
• Środek spalający 
• Części 

Do każdej wykonywanej broni potrzebne są odpowiednie składniki. Poniższa lista prezentuje ilość 
składników wymaganych do tworzenia przedmiotów ze schematów pierwszego poziomu: 

Nazwa broni Lista składników 

Apteczka 

• Iniektor SCJ 

• Element B 

• Środek spalający 

• Części x10 

Bomba rurowa 

• Etanol 

• Detonator x2 

• Czujnik x2 

• Iniektor SCJ x2 

• Części x25 

Mołotow 

• Etanol x2 

• Detonator 

• Czujnik x2 

• Element B x2 

• Części x25 

Mina EMP 

• Akumulator x3 
• Czujnik x2 
• Iniektor SCJ 
• Środek spalający x2 
• Części x25 
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