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 Wprowadzenie 
Poradnik do Fortnite: Battle Royale to najlepsze bronie, lądowanie, porady, tipsy, tricki i mapa gry. 
Poradnik zawiera kompletny opis wszystkich aktywności, dzięki niemu zrozumiesz jak działają 
schrony, burza i zasoby, co oznaczają otwarte drzwi i jak zdobyć skiny. Poradnik darmowego trybu 
zapewni Ci przewagę nad innymi graczami. Znajdziesz tutaj omówienie zasad panujących na mapie, 
przydających się podczas planowania kolejnych ruchów oraz opis taktyk związanych z walką czy 
budowaniem schronów i fortyfikacji. Nie zapomnieliśmy o poradach dotyczących v-bucks, waluty w grze! 

Porady na start 
Sam poradnik podzielony został na kilkanaście rozdziałów, by pomóc ci w odnalezieniu zagadnień, które 
cię interesują. Pierwsze rozdziały prezentują wstęp do Battle Royale, czyli niezwykle popularnego 
trybu, w którym to wraz z setką innych graczy lądujesz na wyspie, a ten kto zdoła przeżyć do końca 
meczu - wygrywa. Sekcja ta zawiera porady dla początkujących, opis sterowania oraz wymagania 
sprzętowe gry. Znajdziesz tutaj omówienie wszystkich zagadnień dotyczących właściwiej gry, 
które przybliżą cię do zwycięstwa, m. in. szczegółowe omówienie mechaniki strzelania, burzy, czy 
też dowiesz się, jak przeżyć. Odpowiadamy na wszystkie Wasze problemy. 

 Podstawy trybu Battle Royale - tipsy i tricki dla początkujących; 
 Porady na dobry początek - jak zacząć i jak wygrać w Fortnite: Battle Royale? 
 Poradnik strzelania - walka w Fortnite: Battle Royale dla początkujących i zaawansowanych. 
 Co zrobić po wylądowaniu? Początek meczu. - zbieraj zasoby, znajdź najlepsze bronie. 
 Jak przeżyć do końca? Środek meczu. 
 Końcówka meczu - budowanie schronu. 
 V-bucks! Jak zarabiać V bucksy w Fortnite: Battle Royale? - waluta, v-bucks i skiny do Fortnite! 

Broń, zasoby 
Kolejne rozdziały poświęcone zostały uzbrojeniu oraz ekwipunkowi. Znajdziesz tutaj omówienie każdej 
dostępnej broni, ich siły i przydatności, czy taktyk związanych z ich użytkowaniem. Każdy z tych 
rozdziałów zawiera przydatne porady na tematy związanie z ekwipunkiem. Jeśli zastanawiasz się, jaka jest 
najlepsza broń w Fortnite: Battle Royale, ta sekcja jest dla Ciebie. 

 Uzbrojenie i ekwipunek - wszystkie informacje o ekwipunku, plecaku i uzbrojeniu. 
 Medykamenty - jak się uleczyć w Fortnite: Battle Royale? Bandaże i apteczki! 
 Pistolety i pistolety maszynowe - rewolwer, pistolet czy pistolet maszynowy (SMG)? 
 Strzelby - strzebla taktyczna czy pompa? 
 Karabiny szturmowe i wyborowe - jaka jest najlepsza snajperka w grze? 
 Granaty, granatniki i RPG - wyrzutnia rakiet czy granatnik? 
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Lądowanie 
Poradnik lądowania i mapa lądowania w Fortnite: Battle Royale. W rozdziałach tych omówione zostały 
zagadnienia dotyczące lądowania, zbierania przedmiotów, budowania fortyfikacji oraz unikania 
niebezpieczeństwa związanych ze sztormem. 

 Najlepsze miejsca do lądowania - mapa Fortnite: Battle Royale - gdzie wylądować, gdzie 
wyskoczyć? 

Budowanie i schrony 
Kolejną rzeczą, która odróżnia Fortnite od innych gier tego typu jest system budowania schronów i 
fortyfikacji, a rozdział ten prezentuje wszystkie zagadnienia związane z tym tematem. Oprócz tego 
znajdziesz tutaj także omówienie najlepszych stref do lądowania oraz porady odnośnie zarządzania 
ekwipunkiem. Zwieńczeniem poradnika są rozdziały poświęcone taktykom, które możesz 
wykorzystać do wygrania meczu. 

 Jak budować w Fortnite: Battle Royale? - Budowanie, schrony, forteca, obrona w grze! 

Fortnite do gra podobna do PUBG, ale diabeł tkwi w szczegółach! Sprawdź, czy pójdzie Ci Fortnite: Battle 
Royale: 

 Wymagania sprzętowe 

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl) 
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Podstawy rozgrywki 
Fortnite: Battle Royale to kolejna gra, która czerpie z mechaniki gier Battle Royale. Rozgrywka jest jednak 
dużo szybsza niż w znanym wszystkim PUBG, a na dodatek każdy budynek na mapie można zniszczyć za 
pomocą dostępnego wachlarza broni więc tak zwany "camping" jest ograniczony do minimum. W Battle 
Royale można bawić się w pojedynkę, zaprosić jednego znajomego do rozgrywki duo, lub cały skład i 
podbić mapę jako czteroosobowa drużyna. 

 
Ekran wyboru w Fortnite: Battle Royale. 

Zaczynając mecz otrzymujemy jedną z kilku losowo wybranych postaci, które nie mają żadnego 
wpływu za rozgrywkę. Jest to element czysto wizualny. Po wyborze trybu rozgrywki gra przeniesie cię na 
wyspę startową gdzie dziewięćdziesięciu dziewięciu innych graczy będzie czekać na "BattleBus" - środek 
transportu, który dostarczy was na miejsce właściwe. 
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Wybór miejsca i lądowanie. 

Od początku zostaniesz przywitany ogromną mapą i to od ciebie zależy gdzie będziesz chciał wylądować. 
Strefa lądowania musi zapewnić ci pierwsze przedmioty (broń), by móc przeprowadzać dalszą eksplorację. 
Na początku staraj się poznać mapę i w każdym kolejnym meczu ląduj w inne miejsca. Miejsca oznaczone 
na mapie napisem lokacji są najbardziej popularne. Znajdziesz tutaj mnóstwo różnorakiego uzbrojenia, 
ale będziesz musiał walczyć o nie z innymi graczami próbujących robić dokładnie to samo. 

 
Będąc poza okręgiem, będziesz otrzymywać obrażenia. 

Po odnalezieniu skrzynek, medykamentów i broni zostaniesz poinformowany o nadciągającej burzy. Burza 
to nic innego jak pojawiające się na mapie okręgi w określonych odstępach czasowych. Strefa poza 
okręgiem będzie oznaczała śmierć, dlatego nie możesz stać w tamtym miejscu zbyt długo. Na początku 
obrażenia od burzy będą niewielkie, dlatego nawet jeśli spóźnisz się z dotarciem do okręgu właściwego, 
będziesz mógł przeżyć. Wraz z upływem czasu rozgrywki burza nasili się, tworząc kolejne okręgi, 
zmniejszając teren do eksploracji i zwiększając zadawane obrażenia graczom poza terenem. 

W pewnym momencie obrażenia będą spore (5 punktów obrażeń na sekundę), dlatego nawet 
mając pełny pasek zdrowia (100 punktów) będziesz musiał albo skorzystać z medykamentów, 
albo zginiesz i rozgrywka dobiegnie końca. Podczas eksploracji mapy staraj się więc oszacować ile 
czasu zajmie ci przebycie drogi z punktu A do punktu B korzystając z informacji o czasie zmniejszenia 
okręgu zlokalizowanej pod minimapą, a unikniesz niepotrzebnych obrażeń od burzy. Okręgi burzy będą 
stawały się coraz mniejsze, aż do momentu, w którym na mapie pozostanie tylko zwycięzca. 

http://www.gry-online.pl/�
https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1842�


Fortnite Battle Royale – poradnik do gry - GRYOnline.pl 7 / 64 
 

 
Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli. 

Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie. 

Porady na dobry początek 
Poniżej znajdziesz garść porad, które pomogą ci się odnaleźć w grze Fortnite: Battle Royale: 

 Zbieraj wszystko co wpadnie ci w ręce, a jak napotkasz lepszą broń, po prostu zamienisz ją we 
właściwym momencie. 

 Za wszelką cenę unikaj kontaktu z burzą (pobyt poza okręgiem na mapie). Na początku 
obrażenia od niej będą niskie, ale będą sukcesywnie się powiększać. 

 Battle Royale to nie Battlefield czy Call of Duty. Twoją misją jest przeżyć, a nie zabić jak 
największą ilość innych graczy. Staraj się więc unikać kontaktu z innymi graczami, kiedy nie masz 
nad nimi przewagi. 

 Podczas eksploracji ważnym jest, by zbierać surowce. Surowce (drewno, glina, metal) 
przydadzą ci się podczas tworzenia schodów czy całych fortyfikacji dających przewagę nad innymi 
graczami. 

 Bandaże i apteczki są nieodzownym elementem rozgrywki i sposobem na przetrwanie kilku 
potyczek z innymi graczami. Staraj się mieć przy sobie ich zapas, a nie zaskoczy cię żadna 
sytuacja.  

 Nie potrzebujesz więcej niż kilku rodzajów broni z tego względu, że ilość miejsca na uzbrojenie 
jest ograniczona. Możesz posiadać w jednym momencie pięć przedmiotów, dlatego znajdź 
miejsce na broń oraz medykamenty. Z reguły trzy rodzaje broni wystarczą w zupełności - Karabin 
snajperski, karabin szturmowy, strzelba/granatnik/RPG. 

 Przed wypadnięciem z BattleBusu ustal miejsce lądowania i wyskocz w odpowiednim 
momencie (w momencie, w którym pojazd będzie najbliżej ustalonego miejsca). Robi się tak 
dlatego, że pojazd porusza się dużo szybciej niż kierowana przez ciebie postać. Wyjątkiem jest 
jednak sytuacja, w której pojazd ma przelecieć centralnie nad lokacją, do której chcesz się dostać. 
W tym przypadku wyskocz z Busa wcześniej, a dostaniesz się tam przed graczami, którzy 
wyskoczyli z pojazdu znajdującego się zaraz nad tym miejscem. 

 Skorzystanie z szybowca (spadochronu, glidera, parasola) wcześniej niż jest to 
zakładane przez grę ma swoje plusy i minusy. Plusem jest możliwość dostania się w dalsze 
zakątki mapy, ale minusem jest to, że na ziemie dostaniesz się jako jeden z ostatnich. Z taktyki 
korzysta się w momencie, w którym chcesz się dostać do najbardziej oddalonych miejsc na mapie. 

 Podczas zbierania przedmiotów, czy to ze skrzynek, czy z pokonanych wrogów, wybierz kilof jako 
twoją broń. Mając kilof w ręku i pełny ekwipunek nie będziesz zamieniać aktualnie 
niesionej broni na te, które leżą na ziemi. Taktyka ta przydaje się w momencie, w którym musisz 
szybko zebrać potrzebne ci przedmioty z ziemi. 
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