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Wprowadzenie 
Poradnik do gry Persona 5 zawiera rozdziały poświęcone najważniejszym zagadnieniom dotyczącym tego 
tytułu. Z poradnika dowiesz się m.in. jak działa tworzenie Person, jak zarządzać dostępnym czasem czy 
jak odpowiadać na pytania podczas lekcji. Osobne rozdziały poświęcone zostaną również romansom, 
sekretnym osiągnięciom czy wyborom decydującym o zakończeniach gry. Oczywiście nie zapomnieliśmy o 
opisie przejścia, a także poradach dotyczących szybkiego levelowania, New Game+ i najlepszego 
ekwipunku w grze. Dzięki naszemu poradnikowi spokojnie odnajdziesz się w świecie gry, szybko 
zdobywając tak niezbędne doświadczenie. 

Persona 5 to kolejna część kultowej serii japońskich gier RPG, które łączą przechodzenie wypełnionych 
przeciwnikami podziemi z normalnym życiem japońskiego nastolatka. Podczas rozgrywki równie często 
będziesz musiał walczyć, jak i romansować, uczyć się do egzaminów czy pracować w normalnej pracy. 

 

Poradnik do Persony 5 zawiera: 

 Opis przejścia gry; 

 Odpowiedzi na pytania podczas zajęć; 

 Porady dotyczące szybkiego zdobywania doświadczenia; 

 Opis New Game+; 

 Informacje na temat zakończeń i romansów; 

 Listę osiągnięć. 

 

Grzegorz Misztal (www.gry-online.pl) 
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 FAQ 
Egzaminy i poprawne odpowiedzi | FAQ 

 
W szkole natkniesz się na dość wymagające pytania. 

Persona 5 dość realistycznie podchodzi do kwestii chodzenia na zajęcia szkolne. Nie dość, że musisz 
przygotowywać się na egzaminy, to pytania w grze są dość trudne i oparte na faktycznej wiedzy ze świata 
rzeczywistego. Gdy nauczyciel pyta cię o coś w szkole, zawsze możesz wykorzystać przycisk touchpada, 
by sprawdzić jakich odpowiedzi udzielała reszta graczy. Odpowiedź o najwyższym procencie wskazania 
zazwyczaj jest tą właściwą. Poniżej znajdziesz jednak zestawienie wszystkich pytań i odpowiedzi na trudne 
pytania w szkole: 
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Semestr 1 - Pytania w klasie 

Data Pytanie Jak brzmi poprawna 
odpowiedź? 

4/12 A soul is composed of appetite, spirit, and what else? Logic 

4/19 Is the line extending from A connected to B or C? Which is it? Line C 

4/23 What event did Emperor Nero add to the Olympics so he could 
participate? Singing 

4/25 
What's the common usage of kakushinhan again, regarding an 

action you take? Knowing your actions are wrong. 
 

Conviction that you're right. 

4/27 How many colors does it take to paint every region without 
any two adjacent ones being the same color? Four 

4/30 Question about Wunder, Kind, wunderkind Wonder, Child, A Prodigy 

5/7 What do people generally call a woman who has a charm that 
sometimes leads men to their doom? Femme Fatale 

5/10 Who do you think is the origin of the term "magistrate's 
patronage"? Minamoto no Yoshitsune 

Semestr 1 - Egzaminy 

Data Pytanie Jak brzmi poprawna 
odpowiedź? 

5/11 Although the line connects A to C it looks like it leads to B 
instead. What is this phenomenon called? An optical illusion 

  If how they're seeing things is different, it probably has to do 
with this sort of information... Visual information 

  What takes the visual information from your eyes and 
processes it? The brain 

  The brain processes visual information. So, the reason why 
people see things differently is... they have different cognitions. 

5/12 Which of the following expressions came from the name of the 
position that Minamoto no Yoshitsune held? magistrate's patronage 

  What is the origin of the English word "talent"? the name of a sum of currency. 

5/13 What did the Greek philosopher Socrates say that evil is born 
from? ignorance 

  What's the least number of colors needed to paint Japan so no 
two adjacent areas are the same color? Four 
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Semestr 2 - Pytania w klasie 
Data Pytanie Jak brzmi poprawna 

odpowiedź? 

5/16 Do you know who created the piece which sold for the highest 
price back in the 20th century? Van Gogh 

5/21 What is the name of this ratio that Japanese architects and 
artists have liked using? the silver ratio 

5/23 The root words of synesthesia are "syn" and "aisthesis". What 
do they mean? "together" and senses" 

5/26 What was the name of the other famous novel that Sherlock 
Holmes appeared in? 

"Arsene Lupin, Gentleman 
Burglar." 

5/30 Who was the pirate who said that he hid his treasure in a 
certain place just before he was executed? William Kidd 

6/4 The original blazers were named that thanks to a certain 
quality they had. Any idea what it was? they were brightly colored. 

6/7 What are red king crabs most biologically related to? hermit crabs 

6/8 With the advent of the color TV, something else started to 
appear in color. Do you know what it is? dreams 

6/11 Can you imagine how much gold has been excavated by 
humanity over the course of history? Three Olympic-sized pools 

6/13 Paper money is issued by the Bank of Japan, but who issues 
the coins? the government 

6/15 What would happen if you kept washing your hair with water 
that was contaminated with metal? it'll change color 

6/23 Who is this woman, drawn as the High Priestess in most tarot 
decks? Pope Joan 

6/27 In English, what does the term "cat-and-dog" weather refer 
to? heavy rain 

6/29 This character is the cursive form of a specific Kanji. Do you 
know which one it is? gold 

7/1 But do you know what Chinese dish Zhuge Liang is credited 
for inventing? baozi 

7/4 Do you know the reason why July and August both have 
thirty-one days? Someone pretentious said so 

7/7 What is the traditional food of Tanabata? Soumen 

7/8 What's a common trait of almost all shaved-ice syrups on the 
market? They all have the same flavor 

7/9 What is the sum of angles A through E? 180 degrees 

7/11 What is the name of the light-producing substance in fireflies? Luciferin 

7/12 What was the name of the gentleman thief whose family was 
boiled alive during the Sengoku period? Ishikawa Goemon 
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Semestr 2 - Egzaminy 

Data Pytanie Jak brzmi poprawna 
odpowiedź? 

7/13 Which of these phrases has its origins in this shogi piece? nouveau riche 

  Goemon was popular because he wasn't just a thief, he was 
a... entlemen thief 

  And the person in power who had it in for Goemon was... Toyotomi Hideyoshi 

  And, Goemon's death after he got captured by Hideyoshi is 
famous too... he was boiled alive 

7/14 Which of the following statements are true of this organism? it's not related to crabs 

  What is said to be the reason why people began dreaming in 
color? television 

7/15 Which one of these was made using the silver ratio? B4-size paper 

  Define "syn" and "aisthesis", the Greek root words of 
"synesthesia. "together" 

 

http://www.gry-online.pl/�
http://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1788�

