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Wprowadzenie 
Nieoficjalny poradnik do gry Uncharted: Zaginione Dziedzictwo zawiera komplet informacji pomocnych w 
ukończeniu jej oraz w odkryciu wszystkich skrywanych przez nią sekretów. Niniejszy poradnik otwiera 
rozdział poświęcony trofeom, w którym oprócz ich zestawienia znajdują się podpowiedzi jak najłatwiej 
jest je odblokowywać. Bardzo przydatny może okazać się również kolejny rozdział z najczęściej 
zadawanymi pytaniami, w którym poruszone zostały między innymi takie tematy jak rozwiązania 
najtrudniejszych zagadek czy sposoby zdobycia najcenniejszych artefaktów. 

Najważniejszą część poradnika stanowi kompletny opis przejścia wszystkich etapów wchodzących w 
skład trybu dla pojedynczego gracza. W opisach poszczególnych misji znalazły się podpowiedzi do 
poprawnej eksploracji, staczania walk, zaliczania zagadek czy odnajdywania sekretnych przedmiotów. W 
osobnym rozdziale wyszczególnione zostały wszystkie sekrety gry, do których zaliczają się skarby, 
zdjęcia, opcjonalne konwersacje oraz skrzynki. 

W odbiorze informacji zawartych w niniejszym poradniku pomagają wysokiej jakości obrazki, na 
których zaznaczone zostały cele podróży, miejsca odnajdywania skarbów czy mechanizmy, z którymi 
należy wchodzić w interakcję. Strony z opisem poziomu Ghaty Zachodnie zawierają też dodatkowo mapy 
okolicy, na których oznaczono wszystkie najważniejsze lokacje oraz sekrety. 

Uncharted: Zaginione Dziedzictwo to samodzielny dodatek do gry Uncharted 4: Kres Złodzieja, w którym 
śledzimy przygody dwóch znanych fanom serii poszukiwaczek przygód - Chloe Frazer (to ona jest główną 
grywalną postacią) oraz Nadine Ross. Fabuła przenosi nas do Indii gdzie na zbadanie czekają nowe 
zapomniane lokacje skrywające niezwykle wartościowe artefakty. Zaginione Dziedzictwo podobnie jak 
Kres Złodzieja jest przygodową grą akcji, w której w zależności od aktualnej sytuacji zajmujemy się 
badaniem malowniczych lokacji (niektóre z nich mają otwartą strukturę i pozwalają na znacznie większą 
swobodę), staczaniem walk czy rozwiązywaniem różnorakich zagadek. 

Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl)  
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Opis przejścia i sekrety 
Wprowadzenie 
Nieoficjalny opis przejścia do Uncharted: Zaginione Dziedzictwo zawiera kompletną solucję do 
wszystkich etapów trybu dla pojedynczego gracza, które są dostępne w grze. W omówieniu każdego 
etapu znalazły się informacje na temat zaliczania otrzymywanych zadań, poprawnej eksploracji 
otoczenia (w niektórych przypadkach mającej bardziej nieliniowy, otwarty charakter), pokonywania 
napotykanych przeciwników oraz rozwiązywania zagadek. 

Opis przejścia uwzględnia lokalizacje wszystkich sekretów gry, które dokładniej opisane zostały także 
w odrębnym rozdziale poradnika. Najważniejsze sekrety do odblokowania w grze to skarby (jest ich w 
sumie 68), miejsca do robienia zdjęć (jest ich 28), opcjonalne rozmowy z Nadine Ross (możesz ich 
odblokować w sumie 17) oraz metalowe skrzynie z zapasami (w całej grze jest ich 21). Każdy sekret 
oznaczony został na wysokiej jakości obrazku, dzięki czemu zlokalizowanie go powinno okazać się 
prostsze. Dodatkowo omówienie etapu Ghaty Zachodnie posiada mapę okolicy z zaznaczonymi 
wszystkimi najważniejszymi miejscówkami i sekretami nadającymi się do odnalezienia. 

Uncharted: Zaginione Dziedzictwo to samodzielny dodatek do gry Uncharted 4: Kres Złodzieja, w którym 
śledzimy przygody dwóch znanych fanom serii poszukiwaczek przygód - Chloe Frazer (to ona jest główną 
grywalną postacią) oraz Nadine Ross. Fabuła przenosi nas do Indii gdzie na zbadanie czekają nowe 
zapomniane lokacje skrywające niezwykle wartościowe artefakty. Zaginione Dziedzictwo podobnie jak 
Kres Złodzieja jest przygodową grą akcji, w której w zależności od aktualnej sytuacji zajmujemy się 
badaniem malowniczych lokacji (niektóre z nich mają otwartą strukturę i pozwalają na znacznie większą 
swobodę), staczaniem walk lub rozwiązywaniem różnorakich zagadek. 

Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl)  
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Sterowanie i wymagania sprzętowe 

 

Poruszanie się 

 

Oznaczenie przeciwnika 

 

Rozglądanie się 

 

Przybliżenie (celownik optyczny) 

 

Lina 

 

Celowanie / Hamulec podczas sterowania pojazdem 

 

Przewrót / Unik/ Skrycie się za zasłoną 

 

Wyprowadzanie ciosów w walce wręcz 

 

Przeładowanie broni 

 

Skok / Wspinaczka / Zmiana ramienia 

 

Oddanie strzału / Gaz podczas sterowania pojazdem 

 

Użycie granatu 

 

Zmiana broni 
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Zmiana broni 

 

Znalezienie pojazdu (tylko w tych etapach, w których jest 
dostępny) 

 

Telefon / Mapa (w wybranych etapach) 

 

Pauza 

Wymagania sprzętowe 
Uncharted: Zaginione Dziedzictwo jest grą bardzo dopracowaną pod względem zastosowanych technologii, 
dzięki czemu oferuje piękną grafikę oraz płynną animację użytkownikom wszystkich odmian konsoli 
PlayStation 4. Gra oferuje przy tym pełne wsparcie dla PS4 Pro, na którym jakość grafiki jest jeszcze 
wyższa i możliwe jest prowadzenie rozgrywki w rozdzielczości 4K. 

W trakcie przygotowywania poradnika na standardowej wersji PS4 nie doświadczyliśmy żadnych spadków 
animacji ani problemów z poprawnym wyświetlaniem elementów otoczenia. Gra bezproblemowo działała 
zarówno w lokacjach o liniowej strukturze, jak i w etapie Ghaty Zachodnie, który ma bardziej otwarty 
charakter i pozwala z dużą swobodą przemieszczać się po ogromnej mapie. 

Dodatkowe informacje 
 Wymagane miejsce na dysku HDD: Około 40GB (w przypadku wersji cyfrowej gra pozwala 

ustalić priorytet podczas ściągania danych - możesz najpierw pobrać dane trybu dla pojedynczego 
gracza lub najpierw dane trybu wieloosobowego) 

 Wsparcie dla PlayStation 4 Pro: Tak. 
 Tryby multiplayer: Są. Do rozgrywki multiplayer wymagany jest wykupiony abonament PS+. 
 Trofea: Są. Gra Uncharted: Zaginione Dziedzictwo posiada oddzielny zestaw trofeów i pozwala 

także na zdobycie platynowego trofeum. 

http://www.gry-online.pl/�
http://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1814�

