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Wprowadzenie 
 

Niniejszy poradnik do gry Warface zawiera opisy wszystkich klas postaci oraz trybów, jakie są 
dostępne w grze, wraz z licznymi ilustracjami z samej rozgrywki. Do każdego opisu dodano także 
porady jak zachowywać się daną postacią czy na co zwracać uwagę w poszczególnych trybach 
rozgrywki. 

W poradniku podzielono informacje na temat Verus oraz Co–op na dwa różne rozdziały, dzięki 
czemu gracz może z łatwością znaleźć informacje na nurtujący go temat. 

Ponadto autor w prosty sposób wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi walutami oraz informuje 
o tym jak działa sklep wbudowany w grę, 

Poradnik do gry Warface zawiera: 

• Opis a także porady dotyczące klas postaci. 

• Spis przeciwników występujących w kooperacji. 

• Porady ogólne zawierające podstawowe porady dla każdej klasy. 

• Opis wszystkich trybów rozgrywki wraz z poradami. 

• Opis działania sklepu. 

Warface jest grą dostępną za darmo i przeznaczoną tylko do walki przez sieć. Nie posiada trybu dla 
pojedynczego gracza, lecz nadrabia to trybem kooperacji, w którym to piątka graczy może 
wykonywać misje i walcząc przeciw komputerowi. Oferuje również tryb Versus, dzięki któremu 
gracze mogą zmierzyć się w walce na jednej z kilku dostępnych map. 

Marcin „Xanas” Baran (www.gry–online.pl) 
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Słowniczek pojęć 
W poradniku występuje wiele zwrotów znanych weteranom takich gier, lecz nie można zapominać o 
tych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze strzelankami. 

By łatwiej im było zrozumieć niektóre zwroty przygotowano słowniczek pojęć, który znajduje się 
poniżej. 

Słowniczek pojęć: 

Minimapa – Radar, który umiejscowiony jest w rogu ekranu 

Campienie – Siedzenie cały czas na jeden pozycji, nie ruszanie się i czekanie aż kill sam wejdzie 
pod celownik. 

Kill – Zabójstwo. 

Resp/Respawn – Miejsce odrodzenia. 

Random – Przypadkowy gracz. 

Versus – tryb gry w którym walczy się przeciw innym graczom. 

Coop – tryb gry w którym gracze jednoczą się przeciw komputerowi. 

Skin – zmieniony wygląd postaci 

Cheater – gracz który oszukuje, strzela przez ściany, jest nieśmiertelny itp. 

Ślizg – podczas sprintu naciska się F, by postać się ślizgała. 
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Porady Ogólne 

 
Podstawy są bardzo ważne 

1.Podczas gry należy zwracać uwagę na minimapę, ponieważ na niej można odnaleźć pozycje 
wrogów. 

2. Nie próbuj udawać rambo, w grze postacie są papierowe i jest to najczęstszy błąd popełniany w 
tego typu grach. 

3. Gdy widzisz, że ktoś zabija przez ściany, albo zabija graczy na raz, wyjdź z serwera, bo szkoda 
twoich nerwów na cheaterów. 

4. Pamiętaj o używaniu dodatkowego ekwipunku typu min czy apteczek. 

5. Próbuj komunikować się z drużyną, oraz wspieraj ją. 

6. Najszybszym sposobem na zdobywanie Doświadczenia oraz Dolarów w trybie Verus jest tryb 
Free for All. 

7. Defibrylator jest bardzo użytecznym przedmiotem na Plant the Bomb. 

8. Punkty otrzymuje się nie tylko za zabójstwa. Za leczenie, odnawianie pancerza czy amunicji 
także. 

9. Misje w kooperacji najlepiej robić z przyjaciółmi z komunikatorem głosowym. Walka na poziomie 
Hardcore z przypadkowymi graczami zazwyczaj kończy się szybkim zgonem drużyny. 
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10. Korony można zdobywać jedynie na misjach przeciw komputerowi. 

11. Kupić dany przedmiot możesz dopiero wtedy jak go odblokujesz podczas gry. 

12. W obecnej wersji nie można już kupić skinu kobiety 

13. W trybie versus gdy zauważasz przeciwnika, on ciebie najlepiej od razu użyć ślizgu lub położyć 
się. Przeciwnik często jest wtedy przez chwile zdezorientowany, a ty będziesz mógł go spokojnie 
wykończysz. 

14. Za wygraną grę kooperacyjną każdy dostaje tyle samo doświadczenia oraz dolarów. 

15. W grze kooperacyjnej Korony dostajesz za dużą ilość zabójstw jak i za jak najkrótszy czas 
skończenia misji. 

16. Poznaj mapę, grając na jednej z map staraj się poznać wszystkie jej przejścia i tajemnice. 

17. Używaj ślizgu by skoczyć od osłony do osłony. 

18. Powoli sprawdzaj narożniki, zazwyczaj tam kryją się ludzie liczący na łatwe zabójstwo. 

19. Wyciagnięcie pistoletu jest szybsze niż przeładowywanie. 

20. Twój granat rani także ciebie. 

21. Defibrylatorem również można zabijać. 
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Sklep 

 
Po lewej stronie zawsze widnieje kwota, a po prawej czas przedmiotu 

Każda klasa posiada bogaty arsenał broni oraz opancerzenia jednakże kupienie czegokolwiek nie 
jest takie proste. 

Na początku mamy kilka walut, za które możemy kupować różne przedmioty: 

Korony – Jedyną możliwością na ich zdobycie jest gra w trybie kooperacji. Raz dziennie za grę na 
jednym poziomie trudności można zdobyć do 70 koron. Jako że poziomów trudności jest trzy 
(initation nie jest wliczany) można zarobić 210 koron dziennie. Nie jest to jednak dużo, bo niektóre 
bronie odblokowywane są nawet za 14 000 koron na określony czas. 

Dolary – Możliwość ich zarabiana jest wszędzie. Jej wyznacznikiem jest jednak ilość punktów, jaką 
ma postać pod koniec rozgrywki. Czyli im więcej zabijałeś i pomagałeś drużynie tym więcej dolarów 
dostaniesz na jej zakończenie. 
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