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Wprowadzenie 
Poradnik do trofeów zawiera informacje na temat tego jak zdobyć wszystkie trofea w grze 
Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Został on podzielony na kilka części. Pierwsza część poradnika to 
ogólny opis gry Uncharted: Zaginione Dziedzictwo pod kątem zdobywania trofeów. 
Zamieszczone zostały informacje między innymi na temat poziomu trudności trofeów, wymaganej liczby 
przejść gry do ich zdobycia czy zasad na jakich powtarzane mogą być etapy w celu pozyskania 
pominiętych trofeów. Druga część poradnika to lista wszystkich trofeów. Każde z nich ma swój opis 
informujący o tym jakie są wymagania do jego odblokowania i jak najprościej jest tego dokonać. Ostatnia 
trzecia część poradnika zawiera osobne strony z opisami bardziej rozbudowanych trofeów, tj. tych, 
które wymagają wykonania szeregu ściśle określonych kroków żeby mogły zostać odblokowane. Opisy 
wielu trofeów wzbogacone zostały wysokiej jakości obrazkami, na których zaznaczono czynności do 
wykonania czy ważne miejsca do odwiedzenia. 

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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Ogólne informacje na temat trofeów  
Orientacyjny poziom trudności trofeów - 4/10 

Zdecydowana większość trofeów w grze Uncharted: Zaginione Dziedzictwo nie jest problematyczna i 
często możesz je odblokować niejako przy okazji zaliczania kolejnych rozdziałów. Większego wysiłku 
wymagają trofea zakładające pokonywanie przeciwników na ściśle określone sposoby (np. zabicie kilku 
wrogów pod rząd pozostając w ukryciu albo zmieniając sposób ataku po każdym zabójstwie) oraz te 
wymuszające odnajdywanie sekretów, których w grze jest całkiem sporo. Wyjątkowo problematyczne są 
dwa trofea. Pierwsze z nich to Progress Demands Sacrifice i na jego potrzeby musisz ukończyć 
wszystkie etapy na najwyższym poziomie trudności Miażdżący (Crushing). Możesz zostać w konsekwencji 
zmuszony do wielokrotnego powtarzania niektórych bitew zanim uda ci się rozprawić ze wszystkimi 
przeciwnikami. Drugie trudne trofeum The Way of the Warrior i ono z kolei wymusza zaliczenie czterech 
początkowych rozdziałów (plus prologu) bez korzystania z broni i materiałów wybuchowych. Najlepiej jest 
nim zająć się później powtarzając wszystkie etapy na najniższym poziomie trudności. 

Liczba trofeów - 50 

Do zdobycia jest 36 brązowych trofeów, 11 srebrnych trofeów, 2 złote trofea i 1 platynowe 
trofeum. 

Trofea offline - 50 

Wszystkie trofea zdobywa się w trybie fabularnym (Story) kampanii dla pojedynczego gracza. 

Trofea online - 0 

Uncharted: Zaginione Dziedzictwo posiada tryb multiplayer, ale nie są z nim powiązane żadne trofea. 

Czy poziom trudności wpływa na zdobywanie trofeów? - Tak. 

W celu odblokowania troeum Progress Demands Sacrifice musisz ukończyć wszystkie etapy na 
najwyższym poziomie trudności Miażdżący (jeśli nie wybrałeś go podczas pierwszego przejścia gry to 
możesz powtarzać etapy w dowolnej kolejności, gdyż w każdym z nich poziom trudności sprawdzany jest 
oddzielnie). 

Opcja powtarzania etapów - Jest. Każdy ukończony rozdział możesz ponownie rozegrać po wybraniu 
go z menu głównego gry, np. po to żeby odnaleźć pominięte sekrety czy zdobyć trofea powiązane z 
wykonywaniem specyficznych czynności w poszczególnych rozdziałach. 

Minimalna wymagana liczba przejść gry - Jedno + powtarzanie etapów. Po ukończeniu gry 
możesz skorzystać ze wspomnianej wcześniej funkcji powtarzania etapów żeby zdobyć tylko te trofea, 
których brakuje ci do kompletu. 
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Plan zdobycia wszystkich trofeów  
Krok 1 - Ukończenie wszystkich rozdziałów na poziomie trudności 
Miażdżący 
Standardowo za ukończenie gry otrzymuje się tylko trofeum Legacy Found, ale jeśli chcesz też zdobyć 
od razu trofeum Progress Demands Sacrifice to wybierz poziom trudności Miażdżący (Crushing) 
rozpoczynając grę (zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego wyboru, przy czym gra pozwoli ci bez 
żadnych problemów ustawić ten poziom trudności). 

Podczas przechodzenia gry na poziomie trudności Miażdżący rozglądaj się oczywiście za okazjami do 
odblokowywania innych trofeów, tj. tych związanych ze znajdźkami, walką, skradaniem się oraz 
specjalnymi czynnościami (np. wdrapaniem się na szczyt wieży w Ghatach Zachodnich czy odnalezieniem 
wszystkich tokenów i zdobyciem Rubinu Królowej). 

Uwaga - Jeśli masz duże problemy z poziomem trudności Miażdżący to ukończ najpierw grę na dowolnym 
niższym poziomie trudności. Odblokuje to dostęp do cheatów (np. nielimitowanej amunicji), których 
możesz użyć podczas ponownego przejścia gry. Korzystanie z kodów nie zablokuje dostępu do trofeum. 
Więcej informacji w opisie trofeum Progress Demands Sacrifice. 

Krok 2 - Odnalezienie wszystkich brakujących sekretów 
Gra pozwala ci na bieżąco śledzić postępy w temacie odnajdywania sekretów (skarby, miejsca do robienia 
zdjęć, miejsca opcjonalnych rozmów, skrzynki z zapasami), gdyż liczba zdobytych znajdziek jest 
wyświetlana na ekranie wyboru etapu. Możesz dzięki temu łatwo powrócić tylko do tych misji, w których 
przegapiłeś jakieś sekrety. Niestety za każdym razem zmuszony zostaniesz do powtórzenia etapu od 
początku, a nie od jakiegoś konkretnego punktu kontrolnego. 

Uwaga - Do grupy trofeów związanych z sekretami można też zaliczyć Si Vis Pacem Para Bellum. 
Trofeum to wymusza odnalezienie wszystkich broni w grze, przy czym w przeciwieństwie do 
standardowych znajdziek wiele broni odnajduje się w więcej niż jednej lokacji w świecie gry. 

Krok 3 - Powtórzenie rozdziałów 1-4 bez używania broni i granatów 
Zanim zajmiesz się pozostałymi mniejszymi trofeami warto zainteresować się najpierw trofeum The Way 
of the Warrior. Na jego potrzeby musisz powtórzyć dużą początkową część gry bez korzystania z 
jakichkolwiek broni i materiałów wybuchowych. Nie jest to łatwe do osiągnięcia, ale powinno ci być łatwiej 
z uwagi na znajomość etapów (w szczególności czwartego). Dodatkowo trofeum to nie ma wymogów co 
do poziomu trudności i w konsekwencji możesz powtórzyć cały początek (prolog oraz rozdziały 1-4) na 
najniższym poziomie trudności Explorer, na którym skradanie się czy nawet branie udziału w 
bezpośrednich walkach na pięści nie będzie obarczone duży ryzykiem nagłej śmierci. 
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Krok 4 - Zdobycie pozostałych trofeów 
Po zajęciu się wszystkimi trofeami powiązanymi z krokami 1-3 może ci jeszcze sporo brakować do 
platyny, ale pozostałe trofea w większości przypadków nie są ani zbyt problematyczne ani czasochłonne. 
Generalnie można podzielić je na dwie główne kategorie. Pierwsza z nich to trofea powiązane z dodatkową 
eksploracją poszczególnych etapów i są to między innymi Yas Queen za zdobycie artefaktu Rubin 
Królowej w Ghatach Zachodnich czy Marco Po-No za wskoczenie do wody przy tamie w Halebidu. 

Druga kategoria to trofea powiązane z walką oraz skradaniem się. One mogą ci zająć więcej czasu, 
szczególnie te bardziej złożone. Mowa tu chociażby o trofeum Make an Entrance otrzymywanym za 
zamordowanie wrogów kolejno samochodem, bronią długą, w walce wręcz i granatem w czasie krótszym 
niż 20 sekund. Przejdź do opisu poszczególnych trofeów w naszym poradniku, gdyż wiele z nich o wiele 
łatwiej można zaliczyć jeśli próby będziesz podejmował w ściśle określonej lokacji gdzie przebywa np. 
grupa przeciwników będących łatwym celem do ataku. 

Po kolei wybieraj i odblokowuj trofea z obu wymienionych wyżej kategorii aż doprowadzisz do pozyskania 
kompletu i zdobycia platyny. 
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Lista trofeów 
Na stronie tej znajduje się lista wszystkich trofeów dostępnych w grze Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. 
Przy opisywaniu trofeów podaliśmy wymagania do ich odblokowania i zamieściliśmy też dodatkowe 
sugestie jak najłatwiej można tego dokonać. Bardziej skomplikowane trofea zostały opisane na kolejnych 
stronach poradnika. 

#bezfiltra (#nofilter) 
Rodzaj trofeum: Brązowe 

Sposób odblokowania: Musisz zrobić 5 zdjęć w wyznaczonych do tego celu miejscach. 

Komentarz: Zdjęcia to jedna z kategorii sekretów. W całej grze możesz pstryknąć 28 fotek i na potrzeby 
tego trofeum dotrzyj do pięciu dowolnie wybranych miejsc robienia zdjęć. 

Cztery kółka, cztery głowy (4x4x4) 

 

Rodzaj trofeum: Brązowe 

Sposób odblokowania: Musisz rozjechać czterech przeciwników pojazdem w czasie krótszym niż 20 
sekund. 

Komentarz: Trofeum to po raz pierwszy możesz odblokować w trzecim rozdziale (Powrót do korzeni), a 
konkretnie po dotarciu do ostatniego fortu okupowanego przez wielu wrogów. Możesz tu rozpocząć od 
rozjechania pokazanego na obrazku dwuosobowego patrolu i następnie szybko wjechać na wzgórze żeby 
zlokalizować dwa kolejne cele do ataku. Jeśli wrogowie "nie chcą" schodzić z górnych półek to możesz też 
postarać się o to trofeum w czwartym rozdziale po dotarciu do jednego z mniejszych fortów. Niezależnie 
od okoliczności staraj się grać na niskim poziomie trudności żeby nie martwić się o wrogi ostrzał i próbuj 
zawsze rozpoczynać od rozjechania dwóch przeciwników, bo zagwarantuje ci to prawie 20 sekund na 
odnalezienie tylko dwóch kolejnych osób. 
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