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Wprowadzenie 
 

Najnowsza produkcję studia id Software wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku FPSów 
przede wszystkim bardzo dużą ilością dodatkowych zajęć, które może wykonywać gracz. 
Oprócz klasycznego strzelania do potworów i bandytów, gra oferuje m.in. wyścigi rajdowe, grę w 
karty, pojedynki na arenach czy specyficzny trening footballu amerykańskiego. Ze względu na dużą 
ilość podobnych zajęć, poradnik został podzielony na kilka części, które w szczegółowy sposób 
opisują każde z nich. 

Opis przejścia – opis głównych zadań fabularnych, których wykonanie jest niezbędne do 
ukończenia gry. Znajdziecie w nim szczegóły na temat odwiedzanych lokacji, porady dotyczące 
walk z silniejszymi przeciwnikami oraz lokalizację najróżniejszych przedmiotów, poukrywanych w 
zakamarkach świata RAGE. 

Zadania poboczne – opis wszystkich zadań pobocznych dostępnych w grze, wykonany równie 
szczegółowo i obszernie, jak opis zadań głównych. 

Mapy Pustkowi – dużym niedopatrzeniem ze strony twórców gry, było nie umieszczenie w grze 
mapy świata, która umożliwiałaby szybkie odnalezienie odwiedzonych wcześniej lokacji. W 
niniejszym poradniku znajdziecie rozwiązanie tego problemu. Dwie szczegółowe mapy obydwóch 
części Pustkowi będą służyć Wam nieocenioną pomocą podczas zwiedzania świata RAGE. 

Schematy konstrukcyjne – lista wszystkich dostępnych w grze schematów konstrukcyjnych, 
wraz z ich lokalizacją i używanymi narzędziami. 

Zarabianie pieniędzy – gotówka w RAGE ma bardzo duże znaczenie. Dzięki niej możesz kupować 
nowe bronie, amunicję, schematy konstrukcyjne czy leczące bandaże. Ten dział poświęcony został 
metodą szybkiego zarabiania. Korzystając z nich, w krótkim czasie staniesz się prawdziwym 
bogaczem pustkowi. 
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Skoki samochodowe – po całych pustkowiach Władza porozstawiała szpiegowskie drony, które 
śledzą ruchy obywateli. Twoim zadanie jest odszukanie ich i staranowanie przy pomocy pustynnego 
pojazdu. Dzięki umieszczonym w poradniku mapkom i screenom bez problemu znajdziesz 
wszystkie 18 dron. W nagrodę otrzymasz narzędzia używane do konstruowania przedmiotów oraz 
specjalne osiągnięcie. 

Kopy na bramkę – w celu rozluźnienia napięcia związanego z ratowaniem świata, twórcy RAGE 
przygotowali zabawną mini–grę, w której zadaniem gracza jest przerzucenia głównego bohatera 
przez poukrywane na pustkowiach footballowe bramki. Znalezienie ich wszystkich jest dość trudne, 
ale dzięki umieszczonej w poradniku mapce, nie zajmie ci więcej niż 10 minut. 

Karty kolekcjonerskie – wśród wielu mini–gier dostępnych w RAGE, znalazła się również 
kolekcjonerska gra karciana. Wszystkich 54 kart nie kupisz jednak w sklepie. Zostały one sprytnie 
poukrywane po całych pustkowiach, a ich odnalezienie wymaga dużej spostrzegawczości lub… 
niniejszego poradnika. 

Sekretne pokoje – dla wszystkich fanów poprzednich gier id Software, twórcy RAGE przygotowali 
specjalne ukryte pomieszczenia, nawiązujące swoją stylistyką do pierwszych części serii 
Wolfenstein, Quake oraz Doom. Oprócz tego w grze znajduje się również inna sekretna komnata, 
której opis znajdziecie wewnątrz poradnika. 

Michał „Kwiść” Chwistek (www.gry–online.pl) 
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Opis przejścia 
P r o l o g  

 

Po tym jak uzyskasz kontrolę nad postacią, postępuj zgodnie z otrzymywanymi komendami. Na 
początku spójrz w górę, a następnie na posadzkę statku. Będziesz mógł zaakceptować kalibrację 
lub odwrócić oś obracania kamery. 

 

 

Gdy skończysz, wysłuchaj nagrania prezydenta. Możesz potem opuścić kapsułę, podchodząc do 
drzwi i wciskając E. 
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Stalowy chodnik zaprowadzi cię w dół doliny, gdzie zostaniesz zaatakowany przez rabusiów. Ocali 
cię tajemniczy nieznajomy siedzący za kierownicą buggy. Podejdź do niego, a następnie wejdź do 
pojazdu, używając klawisza E. 

 

 

Mężczyzna przedstawi się jako Dan Hagar i zawiezie cię do swojego domu. Opuść buggy, ponownie 
wciskając E. 
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