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Wprowadzenie 
Poradnik do gry Marvel's Spider-Man na PS4 przygotuje was na oczyszczenie Nowego Jorku z wszystkich 
przestępców. Nasz poradnik to potężne kompendium wiedzy, w którym każdy gracz odnajdzie 
odpowiedzi na pytania i porady ułatwiające początek gry. Poradnik porusza najistotniejsze kwestie, takie 
jak opis aktywności pobocznych w grze, opis systemu walki, czy solucja wszystkich misji 
badawczych w grze. Całość wieńczy bardzo rozbudowany opis przejścia wątku fabularnego, wraz z 
opisem zadań pobocznych. W naszej solucji znajdziesz również opis walk z wszystkimi bossami w grze - 
Fisk, Tombstone, Scorpion i reszta złoczyńców nie ma najmniejszych szans. 

Poradnik otwierają porady na start i dział podstaw, w którym zebraliśmy wszelkie konieczne tipsy 
potrzebne do rozpoczęcia Marvel's Spider-Man na PS4. Dowiecie się z tej sekcji poradnika m.in. jak 
wygląda system sterowania w grze, jak wykonywać testy w grze, czy przeczytasz informację o 
rozwoju postaci i liście dostępnych ruchów. Kolejnym rozbudowanym działem jest walka - znajdziesz 
tam omówienie, jak radzić sobie w potyczkach wrogach, dowiesz się jak leczyć się, odnawiać koncentrację 
i przeczytasz spis wrogów, wraz z taktykami jak sobie z nimi radzić. 

Oczywiście w przewodniku nie mogą zabraknąć rozbudowanego działu FAQ, który odpowiada na wszelkie 
nurtujące pytania świeżo upieczonych superbohaterów. To właśnie w nim odpowiadamy m.in. na to, jak 
ukończyć grę w 100%, czy w grze istnieje fast travel, jakie umiejętności są najlepsze w grze, 
jak odsłaniać mapę, czy jak zdobywać żetony przestępstw. 

Rdzeniem naszego poradnika jest bardzo obszerna solucja wszystkich misji głównego wątku 
fabularnego. Dokładnie opisaliśmy wszystkie zadania w grze, oprócz kampanii, przeczytasz jak opis 
przejścia wszystkich misji pobocznych i opcjonalnych zadań, takich jak zadania w stacjach badawczych 
Harrego Osborna. Odkrywamy sekrety takich dzielnic Nowego Jorku, jak Harlem, Greenwich, Chinatown, 
czy Midtown - z naszym poradnikiem ukończysz grę na 100%. 

Wiele miejsca poświęciliśmy również na opis wszystkich gadżetów, kostiumów i wszelkich ulepszeń 
Spider-Mana. Fani serii będą mieli prawdziwą gratkę - w grze możesz odblokować ikoniczne stroje, które 
pojawiły się na łamach komiksów. Wyszczególnimy również najtrudniejsze zagadki i łamigłówki w grze, 
które zostały przedstawione w przejrzysty sposób - łatwo namierzysz potencjalnie trudny moment 
rozgrywki i odnajdziesz rozwiązanie. 

Marvel's Spider-Man (PS4) to trzecioosobowa gra akcji, którą najłatwiej porównać do serii Batman: 
Arkham, zwłaszcza jeżeli chodzi o płynną i efektowną walkę. Starcia są jedną z głównych atrakcji 
produkcji. Bohater wykorzystuje pięści, nogi, pajęczynę oraz elementy otoczenia. Może więc np. chwycić 
pajęczyną znajdujący się niedaleko worek z piaskiem i cisnąć nim w oponenta czy też wyrzucić wroga w 
powietrze i przykleić go do pobliskiej ściany. Da się także strzelać i zastawiać pułapki, które przydają się 
np. podczas sekwencji skradankowych, w trakcie których zamiast wdawać się w bezpośredni konflikt, po 
cichu przemieszczamy się po ścianach, eliminując po drodze kolejnych bandziorów. 

Akcja rozgrywka się w Nowym Jorku, więc w grze Spider-Man nie brakuje eksploracji. Człowiek-Pająk 
potrafi bez problemu chodzić, a nawet biegać po pionowych ścianach, używać pajęczyny do kołysania się i 
szybszego przemieszczania się na większe odległości itd. Tytuł jest bardzo widowiskowy, nie tylko ze 
względu na akrobatyczne zdolności Spider-Mana, ale także przez sekwencje QTE. W trakcie tego typu 
wyreżyserowanych scen oglądamy najbardziej szalone akcje, na które wpływamy wciskając odpowiednie 
przyciski w wybranych momentach. 

Grzegorz "Alban" Misztal (www.gry-online.pl) 
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Podstawy 
Porady na start 
Ten rozdział poradnika do gry Marvel's Spider-Man zawiera zbiór porad i informacji, które pomogą ci 
ukończyć grę. 

 

Pajęczy zmysł i uniki 
Będąc w walce, Peter będzie przeczuwał nadchodzące zagrożenie - koło jego głowy pojawi się jasna 
otoczka. Wystarczy, że naciśniesz wtedy kółko, a Spiderman zrobi unik i uniknie obrażeń. Po awansie na 
wyższy poziom, będziesz mógł odblokować umiejętność idealny unik - na moment przed atakiem wroga, 
otoczka stanie się niebieska. Jeśli w porę naciśniesz unik, twoja postać odzyska sporo koncentracji i 
wykona specjalną akcję - strzeli siecią w twarz wroga. 

Szybkie ruchy Spidermana 
Kontrolując Petera możesz wcisnąć R2, żeby poruszać się szybciej. Dodatkowo, przytrzymując R2 będziesz 
mógł chwytać się siecią okolicznych budynków i rozpoczniesz huśtanie. 
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Przestępstwa 
Jeśli myślisz o wymaksowaniu gry, zwracaj uwagę na przestępstwa dokonywane na ulicach miasta (są 
oznaczone czerwonym trójkątem z wykrzyknikiem) i staraj się je systematycznie zaliczać. Jest ich tak 
dużo, że po ukończeniu fabuły namierzanie kolejnych może być bardzo czasochłonne. Pojawieniu się 
każdego przestępstwa towarzyszy komunikat policyjny lub inny przekaz radiowy. Najlepiej otworzyć 
wówczas mapę, odnaleźć marker i skierować się na miejsce. 

Problem z odszukaniem znajdźki 
Jeśli masz problem z odnalezieniem np. plecaka we wskazanym na mapie miejscu, oddal się i oznacz 
własnym znacznikiem przedmiot. Wówczas gra pokaże Ci jego dokładną lokalizację na budynku. Podobnie 
działa pajęczy zmysł (uruchamiany wciśnięciem prawej gałki analogowej), który natychmiast podświetla 
znajdźki w najbliższej okolicy. 

Poziom trudności 
Gdy rozpoczniesz rozgrywkę, będziesz mógł wybrać jeden z czterech poziomów trudności. Domyślny 
poziom oferuje całkiem przyzwoity poziom wyzwania - pamiętaj również, że w każdym momencie 
rozgrywki możesz zmienić trudność, gdy będziesz miał z czymś kłopoty. 
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