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Wprowadzenie 
 

Encyklopedia gry Wiedźmin 2: Zabójcy królów jest uzupełnieniem do poradników z zadaniami 
oraz opisem ścieżek i zakończeń. Zawiera najpotrzebniejsze informacje, które przydadzą się na 
każdym etapie gry. 

 
Informacje o bohaterze 

Opis 388 przedmiotów i 71 schematów 

Kompletne oferty 24 sprzedawców 

Spis scen erotycznych 

Mini–poradnik do osiągnięć 

 

Encyklopedia podzielona została na następujące rozdziały: 

Rozwój postaci: rozdział zawiera informacje dotyczące rozwoju Geralta – możliwych do wyboru 
zdolnościach jak również umiejętnościach pozyskiwanych w trakcie gry; 

Postawy: wszelkiej maści informacje, które zaznajomią Cię z fundamentami rozgrywki; 

Sceny erotyczne: informacje o scenach, w których występuje nagość oraz o kobietach, z którymi 
Geralt może uprawiać seks – wraz z opisem jak do tego doprowadzić; 

Easter eggs: spis niektórych easter eggów wyłapanych podczas gry; 

Oferty sprzedawców: kompletna lista produktów, które mają w swojej ofercie sprzedawców wraz 
z informacją o ilości oraz prawdopodobieństwie, że dany produkt będą oferowali. Całość podzielona 
na akty; 

Przedmioty: opis dostępnych w grze przedmiotów wraz z informacją o statystykach oraz miejscu 
gdzie można je pozyskać; 

Schematy: informacje o schematach do niektórych przedmiotów, z których można je wykonać. 
Spis wraz z potrzebnymi składnikami do wyprodukowania, ceną oraz miejscu gdzie można je 
zdobyć; 

Bestiariusz: podzielony na informacje o potworach oraz ludzi, których napotkasz na swej drodze. 
W przypadku tych drugich zostały przedstawione postacie ważniejsze; 

Mapy: zawierają zaznaczone lokalizacje sprzedawców oraz przedmiotów/schematów, które możesz 
znaleźć w danej lokacji; 

Osiągnięcia: lista wszystkich 50 osiągnięć wraz z podziałem na kategorie oraz nieco 
szczegółowym opisem przybliżającym informacje o pozyskaniu konkretnego osiągnięcia. 

Artur „Arxel” Justyński (www.gry–online.pl) 

 

N i n i e j s z y  p o r a d n i k ,  p r z e z  w z g l ą d  n a  z a w a r t e  w  n i m  

t r e ś c i ,  p r z e z n a c z o n y  j e s t  w y ł ą c z n i e  d l a  c z y t e l n i k ó w  

p e ł n o l e t n i c h .  
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N a w i g a c j a  p o  e n c y k l o p e d i i  

Poniższe opisy skupiają omówienie tylko najważniejszych kwestii encyklopedii, z którymi warto 
zaznajomić czytelnika już na samym początku, aby ułatwić mu poruszanie się po poradniku. 

 

 

Oferty sprzedawców 

Rozdzielone są na poszczególne 
akty, w celu ułatwienia szukania. 
Każda strona zwiera po dwóch 

sprzedawców – obok nazwy jest 
informacja o ich lokalizacji. 

Zawarta niżej lista przedmiotów to 
wszystkie produkty, które posiada 
sprzedawca. Jeśli posiada więcej 

niż jeden, w nawiasie jest 
informacja o ilości. 

Prawdopodobieństwo posiadania 
przedmiotu, jeśli mniejsze niż 

100%, znajduje się w nawiasach 
kwadratowych. 

 

Przedmioty 

Pole z nazwą przedmiotu zawiera 
również dodatkowe informacje, 

takie jak ilość slotów, typ przedmiot 
oraz czy można go stworzyć przy 

pomocy schematu. 

Nastepne są statystyki dotyczące 
konkretnego przedmiotu. W 

niektórych przypadkach należy 
posiadać rozwiętą pewną zdolność 

by podnieść statystyki. 

Na końcu znajduje się informacja o 
tym, gdzie można zdobyć dany 
przedmiot. Jeśli znajduje się w 
ofercie przynajmniej jednego 

sprzedawcy, zostali oni wypisani. 
Niekiedy przedmiot można znaleźć 

gdzieś w skrzyni (podana 
lokalizacja), czasem związane są z 

jakimś zadaniem. 

 

Jeśli przedmiot można pozyskać tylko poprzez utworzenie go ze schematu, została 
zawarta taka właśnie ifnormacja. Należy wtedy przejść do rozdziału ze schematami i 

tam odczytać, gdzie można go zdobyć. 
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W przypadku, gdy schemat można znaleźć w jakiejś skrzyni itp. została podana tylko 
lokalizacja. Opis jest dokładniejszy, jeśli na przykład schemat otrzymujemy w nagrodę 

za wykonanie zadania.  

Schematy 

W tej tabeli zostały zawarte 
informacje o cenie schematu, jak 

również kwocie, którą należy uiścić 
już za samo wykonanie produktu u 

rzemieślnika. 

Następnie znajduje się lista 
składników rzemieślniczych 

wymaganych do stworzenia danego 
przedmiotu. 

Ostatnia kolumna zawiera 
informacje miejscu pozyskania 

schematu. Podobnie jak w 
przypadku samych przedmiotów, 

jeśli schemat znajduje się w ofercie 
co najmniej jednego kupca, zostali 

oni wypisani. 

 

Bestiariusz 

Bestiariusz zawiera podstawowe informacje o 
przeciwnikach – ich poziom (niekiedy może być różny, 

na przykład jeśli natrafiamy na ten sam typ potworów w 
innych aktach), obrażenia jakie zadają, ich żywotności 

oraz listę pozostałych statystyk. 

Pod obrazkami natomiast spisane są dodatkowe 
informacje, takie jak przedmioty, które może posiadać 
zabity przeciwnik jak również rzeczy powiązane (jeśli 

takowe istnieją), takie jak pułapki, czy też książki na ich 
temat. 
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Rozwój postaci 
I m p o r t  p o s t a c i  z  W i e d ź m i n a  

Tuż przed przystąpieniem do rozgrywki isntieje możliwość załadowania zapisanego stanu gry z 
pierwszej części gry. Dzięki temu będziesz w stanie rozpocząć swoją przygodę z odrobinę lepszymi 
przedmiotami niż te startowe oraz niewiele większą ilością orenów. 

Również kilka wyborów, których dokonałeś, ukształtuje (w mało znaczącym stopniu) drugą część 
gry. 

 

I m p o r t  s a v e ’ a  

 

Brak zapisu stanu gry z pierwszej części i nie stawia Cię w gorszej pozycji od pozostałych graczy. 

Jeśli posiadasz zainstalowaną już pierwsza część gry, nie musisz podejmować żadnych 
dodatkowych kroków. Jeśli natomiast tak nie jest, musisz umieścić zapisane stany gry w 
konkretnym folderze: 

C:\Users\[twoja_nazwa]\Documents\The Witcher\saves 

Następnie, po uruchomieniu drugiej części gry, w menu Nowa gra będziesz miał możliwość 
wczytania satrego save’a. 

Uwaga! Twój zapis stanu gry musi pochodzić z epilogu. 
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