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Wprowadzenie 
 

W poradniku multiplayer do gry Battlefield 4 znajdziesz wszystko na temat rozgrywki sieciowej, co 
tylko da się opisać słowami. Zyskasz dostęp do porad oraz informacji wartościowych zarówno dla 
początkujących, jak i zaawansowanych graczy. Lektura tego poradnika nie zastąpi praktyki i 
doświadczenia, ale da Ci przewagę nad nieświadomymi graczami i pozwoli Ci uniknąć wielu błędów 
przez nich popełnianych. Weterani znajdą tu natomiast bogactwo informacji, które nie zawsze są 
jawne w grze oraz szybką ściągę dotyczącą wielu aspektów mechaniki Battlefield 4. 
W poszczególnych rozdziałach poradnika Battlefield 4 Multiplayer znajdują się: 

 Porady ogólne i specyficzne na temat klas, broni, pojazdów i trybów rozgrywki 

 Szczegółowe opisy oraz droga rozwoju każdej klasy 

 Opisy ulepszeń bojowych 

 Dane statystyczne oraz porady i sugestie dotyczące wszystkich broni  

 Opisy gadżetów 

 Opisy akcesoriów 

 Opisy oraz instrukcje dotyczące wszystkich trybów rozgrywki 

 Spis różnic między trybem Normalnym a Hardcore 

 Szczegółowe mapy wraz z poradami 

 Objaśnienie trybu Misje 

 Opisy i porady dotyczące Zadań 

 Objaśnienie działania i zdobywania Pakietów Bojowych 

 Objaśnienie systemu punktacji w grze sieciowej 

Życzymy miłej lektury i skutecznego, doinformowanego przekładania teorii na praktykę - bo to 
praktyka czyni mistrza! 

Piotr "MaxiM" Kulka (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie - PC 
Poniżej podane są domyślne ustawienia sterowania w różnych trybach. Na wypadek, gdyby jakiś 
klawisz wypadł z pamięci. 

P i e s z o  

 

Sterowanie postacią 

 

Skok 

 

Bieg/stabilizacja celowania (Przytrzymaj) 

 

Kucanie (Przytrzymaj) 

 

Kucanie (Włącz/Wyłącz) 

 

Pozycja leżąca 

 

Strzał 

 

Celowanie 

 

Zmiana broni 

 

Przeładowanie 

 

Wybór broni głównej 

 

Wybór broni drugorzędnej 

 

Wybór broni podwieszanej/Gadżetu 1 

 

Wybór gadżetu 2 

 

Wybór granatu 
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Wybór noża 

 

Atak wręcz 

 

Rzut granatem 

 

Zmiana trybu prowadzenia ognia 

 

Latarka (Włącz/Wyłącz) 

 

Interakcja, Wejście/Wyjście z pojazdu 
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Porady ogólne 
S z t u r m o w i e c  

Oto zestaw zdroworozsądkowych porad dla każdego szturmowca, które pomogą Ci w przetrwaniu 
na polu bitwy oraz w skutecznym spółdziałaniu z drużyną/zespołem. Stosowanie tych porad w 
praktyce pozwoli Ci uniknąć typowych błędów popełnianych przez wielu graczy, oszczędzą frustracji 
i co najważniejsze szkodzenia swojemu zespołowi. 

 Już na wczesnym etapie gry wybierz swoją specjalizację i wprawiaj się posługiwaniu 

gadżetami. 

 Znajdź ulubiony karabin, z którym najlepiej się czujesz i odblokuj dla niego wszystkie 

akcesoria. Doskonałe opanowanie broni najlepiej dostosowanej do twoich predyspozycji 

pozwoli Ci dużo szybciej awansować. 

 Kiedy poczujesz się pewnie z wybraną bronią, spróbuj kolejnej, którą odblokowałeś! Nie 

każdy karabin szturmowy nadaje się do każdego zadania. Im więcej broni przetestujesz i 

wprawisz się w ich obsłudze, tym większe szanse, że dobierzesz karabin 

najodpowiedniejszy do danej sytuacji lub otoczenia. 

 Szybkostrzelne karabiny szturmowe najczęściej nie nadają się do walki na dłuższe 

dystanse. W zwarciu nie obawiaj się używania ognia automatycznego, ale staraj się 

kontrolować rozrzut broni. 

 Wolniej strzelające karabiny zazwyczaj dobrze sprawdzają się na długich dystansach i 

zadają większe obrażenia, jednak są mniej przydatne podczas walki w zwarciu. Próbując 

wyeliminować odległy cel, przełącz tryb ognia na pojedynczy lub serię. 

 Zamontowanie potężnej lunety na karabinie nie zmieni go automatycznie w odpowiednik 

broni snajperskiej. Opadająca trajektoria lotu wystrzelonych pocisków oraz ich osłabienie 

wraz z rosnącym dystansem skutecznie to utrudniają. 

 Używanie celownika mechanicznego jest jak strzelanie przez dziurkę od klucza. Jak 

najszybciej odblokuj i zacznij używać kolimatorów oraz celowników optycznych średniego 

zasięgu. 

 Nie przeładowuj broni po zabiciu każdego przeciwnika, jeśli nie jesteś absolutnie pewien, że 

za rogiem nie czai się na Ciebie następny. Czas przeładowania karabinów szturmowych nie 

należy do najkrótszych. 

 Jeśli członek twojego zespołu prosi o leczenie lub został zabity i jesteś w pobliżu, nie 

ignoruj go! Pomagając mu nie tylko otrzymasz dodatkowe punkty doświadczenia, ale 

również pomożesz swojej drużynie w zwycięstwie. 

 Przed przystąpieniem do reanimacji upewnij się, że okolica jest bezpieczna, a 

poszkodowany nie jest zbyt daleko od twojej pozycji. Pochopnie rzucając się z pomocą 

możesz nie tylko zmarnować czas, ale również życie, a co za tym idzie cenne punkty dla 

drużyny. Lepszy jeden martwy kompan niż dwóch. 

 Pamiętaj, że twój defibrylator może również posłużyć jako broń. W sytuacjach 

podbramkowych możesz za jego pomocą uratować dla odmiany swoje własne życie. 
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