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Wprowadzenie 
Nieoficjalny poradnik do Resident Evil 2 zawiera wszystkie niezbędne informacje do ukończenia gry 
oraz odkrycia jej sekretów. Remake RE2 posiada wiele wspólnych cech z oryginałem, ale także różni 
się pod pewnymi względami od pierwowzoru. Lektura poradnika może więc okazać się pożyteczna nie 
tylko dla nowych graczy, ale także do fanów serii, którzy wielokrotnie ukończyli pierwotną wersję gry. 

Na początkowych stronach poradnika znalazły się przede wszystkim porady na start, które koncentrują 
się na najważniejszych mechanizmach rozgrywki, takich jak staczanie walk z zombiakami i innymi 
potworami, zarządzanie ekwipunkiem, zapisywanie postępów, leczenie postaci czy odblokowywanie 
dostępu do nowych lokacji. W poradniku nie zabrakło rozdziału FAQ z odpowiedziami na najczęściej 
zadawane pytania. Informujemy między innymi jak zwiększyć pojemność inwentarza bohatera, jak 
zdobyć bardziej unikalne bronie, czy gdzie przechowywać niepotrzebne przedmioty. Oprócz rozdziału FAQ 
w poradniku jest też osobny rozdział o zdobywaniu osiągnięć. Oferuje on pomocną dłoń przy 
odblokowywaniu kolejnych osiągnięć, w tym także platynowego na PS4. 

Ważną część niniejszego poradnika stanowi szczegółowy opis przejścia gry. Omawia on krok po kroku 
wszystkie działania pomagając w dotarciu do finału głównego wątku fabularnego. W solucji znalazły się 
omówienia celów misji, łamigłówek oraz potyczek z potworami, niejednokrotnie wzbogacone wysokiej 
jakości obrazkami oraz mapami najważniejszych lokacji. Nasz autorski opis przejścia oferuje także 
dwa mniejsze rozdziały dotyczące rozwiązywania zagadek oraz staczania pojedynków z bossami. 
Powinny okazać się bardzo pomocne w przebrnięciu przez najtrudniejsze fragmenty gry. 

Resident Evil 2 z 2019 roku to pełnoprawny remake gry, która swoją premierę miała na pierwszej 
generacji konsoli PlayStation w 1998 roku. Nowa wersja to nie tylko odświeżona grafika, albowiem 
zmianom uległo też mnóstwo innych rzeczy. Jedna z najbardziej rzucających się w oko zmian to 
zastosowanie kamery umieszczonej za plecami bohatera zamiast statycznych kamer w odgórnie 
ustalonych miejscach. W rimejku wiele ważnych mechanik gry pozostawiono na szczęście niezmienionych 
- bohaterowie muszą rozsądnie zużywać amunicję i inne zapasy, inwentarz ma mocno ograniczoną 
pojemność, a postępy zapisuje się jedynie w ściśle określonych miejscach w świecie gry. 
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Skrócony poradnik przetrwania 
Poniżej znajdziesz skrót najważniejszych podpowiedzi pomocnych w utrzymywaniu bohaterów gry przy 
życiu oraz w dotarciu do finału przygody. 

 
1. Nie musisz walczyć z każdym napotkanym potworem. Resident Evil 2 to gra, w której nawet 
słabsi przeciwnicy mogą wymagać serii ataków zanim zginą. Dążenie do tego, żeby ich wszystkich 
wyeliminować może bardzo szybko pozbawić Cię zapasów amunicji i medykamentów. Jeśli masz do 
czynienia np. z zombiakiem stojącym w szerokim korytarzu to lepszym pomysłem jest ominięcie go. Do 
walk przystępuj, jeśli chcesz dokładnie zbadać dane pomieszczenie, jeśli potwór "pilnuje" dostępu do 
ważnego przedmiotu albo jeśli przejście jest zbyt wąskie żeby zrezygnować z konfrontacji. 

 
2. Dobijaj ranne zombiaki nożem. Postaraj się doprowadzić zawsze do sytuacji, w której osłabiony 
zombiak przewróci się lub straci chwilowo równowagę. Możesz wykorzystać okazję do tego żeby zacząć 
zadawać mu obrażenia nożem. W zależności od tego jak silny jest potwór może zginąć zanim pozbiera się 
z ziemi lub już po wznowieniu właściwych walk będzie mocno osłabiony. Metoda ta pozwoli ci zaoszczędzić 
dużo amunicji. Nóż może być też wykorzystywany do atakowania silniejszych potworów, ale jest to wtedy 
bardziej ryzykowne. 
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3. Umiejętnie zarządzaj inwentarzem. Inwentarz głównych bohaterów gry ma bardzo ograniczoną 
pojemność i w rezultacie łatwo jest go zapełnić. Może ci to utrudnić dalszą grę uniemożliwiając np. 
podnoszenie nowych zapasów czy przedmiotów questowych. Niepotrzebne rzeczy umieszczaj w 
skrzyniach. Dobrze jest zawsze mieć 2-3 wolne sloty w inwentarzu, dzięki czemu będziesz mógł na 
bieżąco podnosić wszystkie nowo odnajdywane skarby. 

 
4. Często zerkaj na mapę. Jest ona bardzo pomocna w określeniu jakie obszary zostały już zbadane 
(niebieski kolor na mapie), a gdzie można jeszcze zajrzeć. Powinieneś dokładnie badać wszystkie nowe 
pomieszczenia, a także powracać do lokacji, które wcześniej nie były dostępne (np. do momentu 
odnalezienia właściwego klucza). Na mapie zaznaczone są też lokacje z maszynami do pisania oraz ze 
skrzyniami na przedmioty. 

W świecie gry możesz też odnajdywać gotowe mapy okolicy. Ułatwiają one ustalenie do jakich miejsc 
można jeszcze zawitać. Przykładami gotowych map są te z pomieszczeń Operations Room oraz Lounge na 
komisariacie policji (piętro 1F). 
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5. Unikaj podróżowania poważnie ranną postacią. Stan zdrowia bohatera możesz sprawdzić nie tylko 
po jego wyglądzie, ale także zaglądając do inwentarza (lewy dolny narożnik ekranu). Każdej mniejszej 
rany nie musisz od razu leczyć, ale przy poważniejszych obrażeniach (szczególnie tych oznaczonych na 
czerwono) nie warto odkładać leczenia na później, bo możesz stracić dużo postępów w razie śmierci. 
Dobrze jest mieć zawsze na wyposażeniu sprej i/lub rośliny lecznicze (kombinacje roślin opisaliśmy na 
osobnej stronie poradnika). 
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