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Wprowadzenie 

 

Poradnik do gry Virginia zawiera zbiór porad i wskazówek, które pozwalają na ukończenie gry w 100% ze 
wszystkimi odblokowanymi osiągnięciami na platformie Steam. Główną częścią poradnika jest opis 
przejścia, w którym znajdziesz dokładny opis wszystkich 42 rozdziałów wraz z licznymi ilustracjami. 
Dodatkowo w tekście zawarte zostały informacje na temat wymagań sprzętowych, sterowania i wszystkich 
osiągnieć znajdujących się na Steamie. 

Virginia jest to gra, w której mamy możliwość przejęcia kontroli nad agentką FBI. Akcja gry odbywa się w 
tytułowym mieście, gdzie dostajemy zlecenie odnalezienia zaginionego chłopca. Cała gra pokryta jest aurą 
niepokojącej atmosfery i tajemniczości dzięki temu, że cała fabuła rozgrywa się za pomocą obrazów. 

Poradnik do gry Virginia zawiera: 

• kompletny opis przejścia wraz z grafikami, 

• porady ogólne, 

• opis osiągnięć na Steam wraz z ich wykonaniem, 

• Informacje dotyczące sterowania i wymagania sprzętowe produkcji. 

Przemysław Szczerkowski (www.gry-online.pl) 
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Podstawy 
Sterowanie i wymagania sprzętowe 
Wszystkie akcje w grze wykonujemy za pomocą poniżej znajdujących się komend. Możemy zmienić 
konfigurację według naszego uznania w menu gry. 

Mysz/klawiatura 

 

Poruszanie się 

 

Rozglądanie się 

 

Przycisk Akcji 

 

Poruszanie się w przód 
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Wymagania Sprzętowe 
Virginia posiada średnie wymagania sprzętowe. Poradnik został stworzony na komputerze Intel Core i7 
- 6700 CPU, 16GB RAM, Asus GeForce GTX 1070 STRIX, konfiguracja w pełni spełnia zalecane wymagania 
i nie było najmniejszych problemów z rozgrywką. Gra jest zintegrowana z platforma Steam w której 
dostępne będą wszelkie aktualizacje. 

Tryby gry 
Singleplayer: Tak 

Kooperacja offline: Nie 

Kooperacja przez Internet: Nie 

Multiplayer: Nie 

Nasz sprzęt 
Poradnik został stworzony na wersji PC, o poniższej konfiguracji: 

1. System operacyjny: Windows 10 
2. Procesor: Intel Core i7-6700 
3. Pamięć RAM: 16 GB 
4. Karta Graficzna: Asus GeFroce GTX 1070 STRIX 
5. Pamięć karty graficznej: 8 GB 

Na powyższych konfiguracjach gra chodziła na maksymalnych ustawieniach bez najmniejszych 
problemów. Nie były zauważalne żadne spadki płynności. 
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PC - informacje ogólne 
1. Systemy operacyjne: Windows 7/8.1/10 64-bit 
2. Połączenie internetowe w trakcie gry: Niewymagane 
3. Konieczność aktywacji przez Internet: Tak, na platformie Steam. 
4. Kontrolery: Klawiatura i mysz 
5. Achievementy: Tak 

Minimalne wymaganie sprzętowe 
1. System operacyjny: Windows 7 64-bit 
2. Procesor: Intel Core G4400 3.3 GHz 
3. Pamięć RAM: 2GB 
4. Karta Graficzna: 1GB GeForce GTX 650/Radeon R7 250 lub lepsza 
5. Wymagane miejsce na dysku HDD: 5GB 

Rekomendowane wymagania sprzętowe 
1. System operacyjny: Windows 7/8.1/10 64-bit 
2. Procesor: Intel Core i5-2300 3.1 GHz /AMD FX-6300 3.5 GHz 
3. Pamięć RAM: 2GB 
4. Karta Graficzna: 2GB GeForce GTX 660/Radeon HD 7870 lub lepsza 
5. Wymagane miejsce na dysku HDD: 5GB 
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Osiągnięcia Steam 
W tym rozdziale opisane zostaną wszystkie możliwe osiągnięcia do zdobycia na platformie Steam. Dzięki 
temu przejdziemy grę w 100%. 

Nazwa Osiągnięcia Ikona Opis 

Madam 
  

 

Musimy wypić trzy razy kawę, która zostanie nam podana w 
chapterze dziesiątym. Dzięki temu otrzymamy osiągnięcie. 

Beatrice 
  

 

Po przeczytaniu pamiętnika Lucasa w chapterze ósmym, 
podchodzimy do tablicy korkowej z piórkiem. Otrzymujemy 
za to osiągnięcie. 

Mausoleum 
  

 

Osiągnięcie Mausoleum otrzymamy za zebranie kwiatów z 
polany w chapterze dziesiątym lub jedenastym. Oraz 
powrócenie z nimi do naszego pokoju. 

Toet 
  

 

Po pierwszym przyjściu do dyrektora FBI w chapterze 
czwartym, gdy zjedziemy windą na dół na krześle będą się 
znajdować czerwone okulary. Podnosimy je. Następnie w 
chapterze dwudziestym ósmym spoglądamy na recepcjonistkę, 
która ma założone okulary. 

Lemon 
  

 

Osiągnięcie otrzymujemy w dwudziestym piątym chapterze za 
nakierowanie wskaźnika na barmankę. 

Iris 
  

 

Po włamaniu się do domu chłopca, czytamy notatkę, która 
znajduję się obok mikrofali. Osiągnięcie odblokowujemy w 
chapterze siedemnastym. 

Ganesha 
  

 

Aby otrzymać to osiągnięcie należy podnieść pineskę w kształcie 
księżyca, która znajduję się obok gaśnicy w chapterze 
dwudziestym. 

Dead Road 
  

 

Osiągnięcie odblokowujemy po spojrzeniu na zabawkową 
ciężarówkę w pudełku w chapterze trzydziestym. Znajduję się 
ona w naszym mieszkaniu na stoliku. 
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