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Wprowadzenie 
Poradnik do PUBG, czyli gry Playerunknown's Battleground zawiera komplet informacji niezbędnych do 
zrozumienia tej rozbudowanej i wymagającej produkcji. Znajdziesz tutaj praktycznie porady i wyjaśnienie 
wszystkich występujących w grze mechanizmów rozgrywki - począwszy od skoku na spadochronie, przez 
kompletowanie ekwipunku i skuteczną walkę, aż do informacji dotyczących końcowych etapów rozgrywki. 

Nie zabrało tutaj także informacji dotyczących kluczowych kwestii, takich jak opis występujących w grze 
stref (białej, niebieskiej i czerwonej), opatrywania ran, wszystkich dostępnych elementów wyposażenia i 
ulepszeń, a także dostępnego oręża, wraz z sugerowanym zastosowaniem dla każdego typu broni. 

W poradniku umieściliśmy dwie mapy do PUBG - Erangel oraz Miramar w wysokiej jakości. Nanieśliśmy na 
nie pojazdy, bronie, loot, ekwipunek i lokacje do lądowania. 

Nowa mapa w PUBG, Miramar, to górzyste i piaszczyste miejsce. Poniżej zebraliśmy sporo porad, sztuczek 
i chwytów poniżej pasa - szukasz nowych pojazdów, broni, lootu i miejsc do lądowania? Zajrzyj do porad! 

Poradnik do gry Playerunknown's Battleground zawiera: Wyjaśnienie wszystkich mechanizmów rządzących 
rozgrywką; Opis wszystkich dostępnych w grze elementów wyposażenia, modyfikacji broni, jak i samych 
typów oręża; Liczne porady dotyczące walki, poruszania się na mapie, kompletowania i korzystania z 
ekwipunku, czy gry w drużnie; Omówienie systemu modyfikowania broni; Liczne porady, które przydadzą 
się zarówno początkującym, nieobeznanym z gatunkiem graczom, jak i weteranom; Informacje dotyczące 
wymagań sprzętowych i sterowania, w tym funkcjonujących w grze skrótów klawiszowych. 

W poradniku znajdziesz także kilkadziesiąt porad dotyczących walki, poruszania się po mapie, korzystania 
z przedmiotów i wspomagaczy, czy grania w drużynie i informacji o konkretnych trybach rozgrywki. 

Jakub Bugielski (www.gry-online.pl) 
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PUBG wymagania sprzętowe 
Playerunknown's Battlegrounds to produkcja, która we wczesnym dostępie nie mogła szczycić się 
najlepszą optymalizacją, przez co do płynnego działania wymagała potężnego sprzętu. Wraz z premierą 
wersji 1.0, stan gry uległ znacznej poprawie, przez co same wymagania sprzętowe znacząco znalazły. W 
tym rozdziale znajdziesz informacje dotyczące minimalnych i zalecanych wymagań, sprzętu, który pozwoli 
cieszyć się płynną rozgrywką, a także sprzętu, który wykorzystany został do stworzenia tego poradnika. 

Wymagania minimalne 
System operacyjny: 7/8/10 64-bit 

Procesor: Core i3-4340 3.6GHz / AMD FX-6300 3.5GHz 

Pamięć: 6 GB RAM 

Karta graficzna: GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 2GB 

Dysk twardy: 30 GB wolnej przestrzeni 

Wymagania zalecane 
System operacyjny: 10 64-bit 

Procesor: Core i5-6400 2.7GHz / AMD FX-8320 3.5GHz 

Pamięć: 8 GB RAM 

Karta graficzna: GeForce GTX 970 / AMD Radeon r9 390 4GB 

Dysk twardy: 30 GB wolnej przestrzeni 

Sprzęt do 60 fps 
Jeśli chcesz cieszyć się płynną rozgrywką (stałe 60 klatek na sekundę) w rozdzielczości 1080p, 
sprzęt opisany w "Wymagania zalecane" powinien podołać temu zadaniu - w większości 
przypadków licznik klatek na sekundę pokazywać będzie powyżej 60, lecz przy większej wymianie ognia 
mogą wystąpić okazjonalne spadki. Jeśli chcesz temu zapobiec, możesz wykorzystać jeden z trików 
opisanych niżej. 

Optymalizacja PUBG 
Jeśli masz problemy z okazjonalnymi spadkami klatek na sekundę, bądź po prostu chcesz przyspieszyć 
trochę grę, zainteresuj się tymi pozycjami w ustawieniach gry: 

1. Skalowanie obrazu (Screen Scale) - by zwiększyć ilość klatek na sekundę, zmniejsz wartość. 
Standardowa wartość wynosi 100. 

2. Wygładzanie krawędzi (Anti-Aliasing) - nie warto tutaj zanadto majstrować, gdyż przyrost 
wydajności jest znikomy, a obraz znacząco się pogorszy. Ustaw tą wartość na poziom Wysoki 
(High). 
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3. Post efekty (Post Processing) - opcja, która w dużym stopniu wpływa na wydajność. Jeśli 
potrzebujesz dodatkowej wydajności, poeksperymentuj z tym ustawieniem - poziom Bardzo Nisko 
(Very Low) da solidny przyrost klatek. 

4. Cienie (Shadows) - opcja, która w każdej grze oferuje największy przyrost wydajności, tutaj nie 
jest inaczej. Ustawienie poziomu na Bardzo Nisko (Very Low) może w niektórych przypadkach 
nawet podwoić ilość klatek na sekundę. 

5. Tekstury (Textures) - kolejna opcja, która w małym stopniu wpływa na wydajność (chyba, że 
twoja karta ma mało pamięci). Nie warto schodzić niżej niż Średni (Medium) czy Wysoki (High). 

6. Efekty (Effects) - opcja, która, podobnie jak post efekty, wpływa znacząco na wydajność. Ustaw 
opcję na Bardzo Niski (Very Low), jeśli potrzebujesz dodatkowej wydajności. 

7. Listowie (Foliage) - opcja, która pozwala uzyskać dodatkowe klatki i dodatkowo zwiększa 
widoczność, gdyż zmniejsza gęstość roślinności. Większość graczy ustawia tutaj najniższą wartość, 
Bardzo Niskie (Very Low). 

8. Zasięg renderowania (View Distance) - w dużym stopniu wpływa na wydajność. Co ciekawe, 
wpływa wyłącznie na zasięg rysowania tekstur - postacie graczy będą dobrze widoczne. Jeśli zależy 
ci na zwiększeniu szans na zwycięstwo, ustaw wartość na Bardzo Niskie (Very Low) - w ten sposób 
zwiększysz wydajność i będziesz w stanie łatwiej dostrzec graczy. 

Nie warto przy tym majstrować z rozdzielczością obrazu - lepiej w tym wypadku grać na natywnej 
rozdzielczości monitora, zmniejszając szczegółowość detali. 

Nasz sprzęt 
Poradnik został przygotowany na komputerze o poniższej konfiguracji: 

1. Procesor - Intel Core i5-3470 
2. Karta graficzna - Nvidia GeForce GTX 970 
3. Pamięć RAM - 16GB 
4. Pamięć karty graficznej - 4GB 
5. System operacyjny - Windows 10 Pro 64-bit 

Na powyższej konfiguracji gra nie sprawiała żadnych problemów - przez cały czas licznik klatek na 
sekundę nie spadał poniżej 60. Gra działała w rozdzielczości 1080p (1920x1080), a większość detali 
ustawiona była na poziomie Wysoki (High), bądź Ultra, z wyjątkiem listowia i zasięgu renderowania, które 
ustawione były na wartości Bardzo Niski (Very Low). 

Karty graficzne polecane do PUBG 
W zależności od rozdzielczości ekranu, wykorzystać trzeba różne karty graficzne, by utrzymać pełną 
płynność obrazu, w maksymalnych ustawieniach graficznych. Wygląda to następująco: 

1. 1080p (1920x1080) - do płynnego działa (60 klatek na sekundę) wymagana jest karta NVIDIA GTX 
1060 lub AMD RX 480/580. 

2. 2k (2560x1440) - do płynnego działania (60 klatek na sekundę) wymagana jest karta NVIDIA GTX 
1070. 

3. 4k (3840x2160) - do płynnego działania (60 klatek na sekundę) wymagana jest karta NVIDIA GTX 
1080 Ti. 

Podane wyżej karty graficzne gwarantują utrzymanie pełnej płynności, w maksymalnych ustawieniach 
graficznych. 
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Porady na start 
Skrzynki w PUBG 
Wrak z drugą aktualizacją do wersji 1.0, w Playerunknown's Battlegrounds zmienia się system skrzynek. 
Do dotychczasowych skrzynek Wanderer i Survivor dochodzą dwie nowe, BIKER i DESPERADO, 
zawierające kolejne przedmioty kosmetyczne. W tym rozdziale znajdziesz opis nowego systemu skrzynek. 

Uwaga - nowe skrzynki są póki co dostępne wyłącznie na serwerach testowych, mają jednak pojawić się 
na dniach także na tych "normalnych". 

Rodzaje i sposób zdobycia skrzynek 
W PUBG za każdy rozegrany mecz gracze zdobywają BP, walutę wykorzystywaną w grze. Za nią 
z kolei kupić można skrzynki zawierające przedmioty kosmetyczne - wpływające wyłącznie na wygląd 
płaszcze, kurtki, koszulki i tak dalej. Nie dają one żadnych wymiernych korzyści (a pstrokate kolory 
czasami sprawiają, iż postać jest bardziej widoczna dla wrogów). 

Każdy gracz może tygodniowo kupić maksymalnie 6 skrzynek. Ich cena zmienia się wraz z kolejną 
zakupioną skrzynką i wygląda następująco: 700, 1400, 2800, 4200, 5400 i 7000 BP. Cena i dostępność 
skrzynek resetuje się raz w tygodniu, w każdy poniedziałek. Przy zakupie skrzynki, gra losuje, który 
rodzaj otrzyma gracz. 

W grze dostępne są następujące skrzynki: 

 Survivor - skrzynka dostępna przed aktualizacją. Przy zakupie jest 10% szansy, iż zostanie ona 
wylosowana. 

 Wanderer - jak wyżej, skrzynka dostępna przed aktualizacją. Również jest 10% szansy na 
wylosowanie jej. 

 BIKER - nowa skrzynka, dla której istnieje 40% szansy na wylosowanie. 
 DESPERADO - druga nowa skrzynka, także z 40% szansą wylosowania. Do jej otwarcia 

wymagany jest klucz, który zakupić będzie można za 2.50$. 

Uwaga - nie da się sprzedać samych skrzynek (tak jak to można zrobić z wylosowanym przedmiotem), 
by odzyskać część BP. Można jednak sprzedać ją na rynku Steam innemu graczowi. 
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