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Wstęp 
Ratchet & Clank: Tools of Destruction to platformówka z elementami strzelaniny. W niniejszym 
poradniku został zawarty dokładny opis przejścia, broni oraz łamigłówek. Dzięki temu przygody 
Ratcheta i towarzyszącego mu robocika imieniem Clank nie powinny sprawić nikomu najmniejszej 
trudności. 

Marcin „Hamster” Matuszczyk 

 

 

 

 

 

 

Strona: 3 



Ratchet & Clank: Tools of Destruction – Poradnik GRY-OnLine 

U w a g i  w s t ę p n e  

1. W grze zbieramy śrubki i diamenty. Możemy za nie kupić nowe bronie, amunicję lub gadżety. W 
zamian za diamenty, wzbogacamy nasz arsenał o dodatkowe możliwości, takie jak większe pole 
rażenia czy większa ilość naboi w magazynku.  

2. Każda broń ma swój poziom doświadczenia. Zwiększamy go poprzez używanie danej broni. Im 
wyższy poziom ma dana broń, tym większą ma moc.  

3. Podręczne menu zawierające gadżety i bronie możemy edytować wchodząc w opcję Quick 
Select z menu pauzy.  

4. W grze występują 3 rodzaje robotów-sklepów: z broniami, z gadżetami i ze zbrojami. Łatwo 
rozpoznać po okrągłym kształcie i małych rozmiarach.  

5. Na większości poziomach znajdują się ukryte złote śrubki (Golden Bolts). W zamian za nie 
możemy zmienić wygląd Ratcheta w opcji Skins. 
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Sterowanie 
R a t c h e t  

Lewa gałka: poruszanie się 

Prawa gałka: ruch kamery 

X: skok 

X + X: podwójny skok 

R1 lub kółko: użycie broni 

R1 (przytrzymanie) lub kółko (przytrzymanie): użycie klucza jako huśtawki podczas skoku 

Kwadrat: użycie klucza/atak 

Trójkąt (przytrzymanie): wybór broni 

Trójkąt: akcja/rozmowa/wyciągnięcie broni 

R2: puszczenie się krawędzi 

R2 (przytrzymanie): kucanie 

R2 + kwadrat: wyrzucenie młotka 

L2 (przytrzymanie) + lewa gałka: strafe’owanie 

Select: mapa 

R2 (przytrzymanie) + X: wysoki skok 

R2 + X (podczas biegu): długi skok 

L1 (przytrzymanie): swobodne celowanie 

 

 

C l a n k  

Lewa gałka: poruszanie się 

Prawa gałka: ruch kamery 

X: skok 

Kwadrat: uderzenie 

Trójkąt (przytrzymanie): menu komend dla Zoni 

R1 (przytrzymanie): spowolnienie czasu 

Select: mapa 

 

K o m e n d y  d l a  r o b o t ó w  Z o n i  

Follow: roboty idą za Clankiem 

Manipulate: Zoni naprawiają/układają porozrzucane elementy 

Levitate: Clank lata przez krótki czas 

Energize: roboty zasilają energią jakieś urządzenie 
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S t a t e k  

Lewa gałka: poruszanie się 

Prawa gałka: ruch celownikiem 

Kwadrat (przytrzymanie): namierzenie rakiet 

Kółko: strzał 

R2: zwód w prawo 

L2: zwód w lewo 
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Uzbrojenie 
U l e p s z a n i e  

Broń usprawniamy w sklepie, wybierając opcję Upgrade. Wykupienie jednego ulepszenia, daje 
nam dostęp do następnych. Każda broń posiada ukryty dodatek, który jest oznaczony znakiem 
zapytania. Poniżej znajduje się opis ikon, które odpowiadają za poszczególne usprawnienie. 

 

 

Większa ilość nabojów w magazynku. 

 

Większy zasięg. 

 

Szybsze strzelanie. 

 

Większa siła. 

 

Większa liczba rakiet podczas ataku na jednego 
wroga. 

 

Większa ilość śrubek otrzymanych po zabiciu 
wroga. 

 

Większa liczba odbić od ścian, ziemi czy 
sufitów. 
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