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Wstęp 
 

Niniejszy poradnik zawiera szczegółowy opis przejścia wszystkich głównych zadań 
(questów) zawartych w grze The Elder Scrolls V: Skyrim. W omówieniach questów znalazły się 
przede wszystkim informacje dotyczące sposobów zaliczania głównych i opcjonalnych zadań, a 
także możliwe warianty zachowania, pozwalające na przechodzenie wybranych misji na kilka 
różnych sposobów. Opis przejścia oferuje ponadto kompletne instrukcje rozwiązywania 
napotykanych w trakcie gry zagadek, jak również podpowiedzi odnośnie staczania walk w oparciu o 
diametralnie różne style gry. Całość uzupełniają wysokiej jakości zdjęcia, ukazujące najważniejsze 
momenty rozgrywki. 
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D o d a t k o w e  u w a g i  

Poradnik zawiera następujące oznaczenia kolorystyczne: 

• Kolor czerwony odnosi się przede wszystkim do napotykanych w trakcie przemierzania 
świata gry postaci niezależnych, choć oznaczeni zostali nim również przeciwnicy, dzikie 
zwierzęta oraz potwory. 

• Kolor niebieski odnosi się do nazw lokacji, zarówno tych głównych, które pojawiają się na 
mapie świata, jak i podrzędnych, dotyczących między innymi pojedynczych domostw czy 
kolejnych poziomów lochów. 

• Kolor zielony odnosi się do wszystkich odnajdywanych w trakcie gry przedmiotów, które 
po zebraniu trafiają do inwentarza sterowanej postaci 

• Kolor pomarańczowy odnosi się przede wszystkim do nazw Krzyków oraz Słów Mocy, choć 
oznaczone zostały nim również umiejętności wykorzystywane w trakcie wykonywania 
questów (np. Retoryka) oraz związane z nimi czynności (np. zdobycie księgi wiedzy 
podnoszącej wartość konkretnej umiejętności). 

 

Uwaga! Poradnik przygotowany został na bazie podstawowej polskojęzycznej wersji gry, czyli 
takiej, która dostarczona została do sklepów w dniu jej oficjalnej premiery. Wraz z publikacją 
kolejnych oficjalnych aktualizacji niektóre drobne elementy gry, jak na przykład rodzaje nagród 
przyznawanych za wykonywanie questów, mogą ulec niewielkim zmianom. 

Jacek „Stranger” Hałas (www.gry–online.pl) 
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Prolog 
 

 

 

Gra rozpocznie się od filmowego wprowadzenia, ukazującego przejażdżkę w towarzystwie 
skazanych na śmierć Gromowładnych, wśród których będzie znajdował się ich lider – Ulfrik 
Gromowładny. Wkrótce dotrzecie do Helgen. W trakcie całego tego wprowadzenia możesz się 
jedynie rozglądać. 

 

 

 

Wkrótce po dotarciu na miejsce i zejściu z wozu zmuszony zostaniesz do podania swojej tożsamości 
Hadvarowi, przystępując tym samym do procesu kreacji postaci. Musisz mianowicie wybrać rasę 
głównego bohatera (domyślnie jest on Nordem), jego płeć (domyślnie jest to mężczyzna), 
szczegóły wyglądu oraz imię. 
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Przed Tobą kolejna interaktywna scenka przerywnikowa. Sterowana postać w ostatniej chwili 
wyratuje się przed śmiercią z ręki kata wraz z pojawieniem się w twierdzy wielkiego smoka. 

Odblokowany główny quest: Zerwane kajdany 
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