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Wprowadzenie 
Poradnik do gry Assassin's Creed Rebellion zawiera praktyczne porady i informacje, które ułatwią ci 
pierwsze godziny z tytułem. W tym poradniku znajdziesz porady na start, informacje o misjach, edycji 
bohaterów oraz rozbudowie twierdzy. Zadbaliśmy też o to, aby w poradniku znalazły się informacje na 
temat uzbrojenia, tworzenia bohaterów oraz edytowania całego teamu. Dzięki przygotowanym przez nas 
stronom szybko będziesz mógł odnaleźć się w świecie gry. 

Dokładne opisy edycji teamu, tworzenia uzbrojenia, ulepszania bohaterów oraz podejmowania działań 
podczas misji ułatwią ci pierwsze chwile z grą i zapewnią ci dobry początek rozgrywki. W poradniku 
znajdziesz również informacje na temat surowców, walut oraz statystyk dostępnych w grze. 

Assassin's Creed Rebellion jest mobilną grą na urządzenia z systemem Android oraz Ios. To gra 
strategiczna z elementami RPG, stworzona przez Behaviour Interactive Studio we współpracy z firmą 
Ubisoft. Akcja gry toczy się w piętnastowiecznej Hiszpanii, w której Asasyni muszą stanąć do walki z 
Inkwizycją. W grze pojawia się ponad 40 postaci (np. Ezio, Aguilar, Machiavelli). 

Gra Assassin's Creed Rebellion polega na zarządzaniu twierdzą. W tym celu jednak musisz zdobywać 
kolejne poziomy i wykonywać różnorodne misje. Twierdza to baza dla bohaterów. W niej mogą odpocząć, 
zregenerować siły oraz szkolić się przed kolejnymi misjami. Na misje wyruszają w maksymalnie 
trzyosobowych zespołach. Misje zostały podzielone na cztery rodzaje: Story i Legacy - pozwalają 
uzyskać nowe fragmenty DNA do odblokowania kolejnych Asasynów, misje Standard i Loot zapewniają 
surowce potrzebne do rozbudowy twierdzy oraz ulepszania bohaterów. 

Natalia Fras (www.gry-online.pl)  

 Czy gra jest darmowa? 

 Jak zablokować pozyskiwanie danych? 

 Połączenie z Internetem 

 Czy na moim telefonie gra się uruchomi? 

 „Servers down” – co teraz? 

 Gra z innymi 

 Wymagania wiekowe 
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Czy gra jest darmowa? 

 
Gra Assassin's Creed Rebellion działa w modelu free to play. Dzięki czemu możesz pozyskać ją całkowicie 
za darmo na swój telefon bądź tablet. W grze istnieje jednak sklep, w którym, za realną gotówkę, możesz 
zakupić – nowych bohaterów, przedmioty do rozbudowy, fragmenty DNA, walutę dostępną w grze oraz 
wiele innych dodatkowych produktów. 

Jak zablokować pozyskiwanie danych? 

 
Gra przy pierwszym uruchomieniu wymaga potwierdzenia paru informacji. Jedną z nich jest pobieranie 
danych osobowych. Aby uniknąć takiej sytuacji rozwiń opcję „I want to know more about my player 
experience” i odznacz obie opcje widniejące na screenie powyżej. Dzięki temu zablokujesz pozyskiwanie 
danych osobowych oraz rozpowszechnianie ich partnerom twórców. 

http://www.gry-online.pl/�
https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1938�


Assassin’s  Creed: Rebellion – poradnik do gry - GRYOnline.pl 6 / 145 
 

 
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. 

Połączenie z Internetem 

 
Gra Assassin's Creed Rebellion nie wymaga stałego połączenia z Internetem. Jednak w grze występuje 
wiele elementów, które wymagają połączenia z siecią. Przygotowaliśmy listę czynności, które możesz 
wykonywać w grze bez połączenia z Internetem: 

1. rozbudowywanie bazy, 
2. rozwijanie bohaterów, 
3. tworzenie nowej broni. 

Bez połączenia z Internetem nie możesz: 

1. używać sklepu, 
2. zdobywać nagród ani osiągnięć, 
3. wykonywać misji, 
4. zarządzać walutą. 

Czy na moim telefonie gra się uruchomi? 
Gra nie uruchomi się na telefonach ze Androidem 4.3 oraz jego starszymi wersjami. 

Assassin's Creed Rebellion to gra ważąca ponad 500 MB, musisz więc przygotować swój telefon na takie 
obciążenie. Jeśli nie posiadasz tyle wolnego miejsca albo gra zmieści się na styk odinstaluj zbędne 
aplikacje, inaczej telefon będzie zacinał się podczas rozgrywki. 
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„Servers down” – co teraz? 

 
Jeśli po uruchomieniu gry zobaczysz taki komunikat jak na screenie powyżej niestety będziesz musiał 
zaczekać. Warto co kilka minut uruchamiać grę i sprawdzać stan jej serwerów. 

Gra z innymi 
W grze Assassin's Creed Rebellion nie ma możliwości gry z innymi graczami. Nie istnieją żadne opcje 
komunikacji oraz wymiany pomiędzy graczami. 

Wymagania wiekowe 

 
Gra Assassin's Creed Rebellion oznaczona jest PEGI 12. Gra bowiem opiera się na działaniach assassynów 
czyli skrytobójstwie, walkach oraz zabieraniu cudzej własności z terenów wroga. 
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