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Wprowadzenie 
Nieoficjalny poradnik do gry Star Wars Jedi Upadły Zakon zawiera komplet informacji potrzebnych do 
ukończenia gry w 100 procentach oraz rozbudowaną solucją. Nasz poradnik podzielony został na trzy 
duże części. Pierwsza z nich to przewodnik po grze, który oferuje przydatne porady na start, omawia 
tematy walki, eksploracji i rozwoju postaci, jak również uwzględnia odpowiedzi na często zadawane 
pytania (FAQ). Możesz dowiedzieć się między innymi, jak zdobywać nowe umiejętności Mocy, co dzieje 
się po śmierci głównego bohatera, jak wyleczyć sterowaną postać, jak permanentnie wydłużać paski 
zdrowia i Mocy, czy jak szybciej awansować na wyższe poziomy doświadczenia. 

Kolejną dużą częścią naszego poradnika jest rozbudowany opis przejścia gry. Nasza solucja dokładnie 
opisuje wszystkie kroki niezbędne do awansowania w głównej fabule. Zawarliśmy tutaj dokładny opis 
przejścia misji: 

1. Prolog (Wysypisko) 
2. Rozdział 1 Bogano 
3. Rozdział 2 Zeffo 
4. Rozdział 2 Grobowiec Eilram 
5. Rozdział 3 Kashyyyk 
6. Rozdział 3 Powrót na Zeffo 
7. Rozdział 3 Grobowiec Miktrulla 
8. Rozdział 4 Więzienie 
9. Rozdział 4 Powrót na Kashyyyk 
10. Rozdział 4 Dziewiąta Siostra i opuszczenie Kashyyyk 
11. Rozdział 5 Dathomir 
12. Rozdział 5 Gorgara i Grobowiec Kujeta 
13. Rozdział 5 Ilum 
14. Rozdział 5 Powrót na Dathomir i walka z Malicosem 
15. Rozdział 6 Powrót na Bogano 
16. Rozdział 6 Fortress Inquisitorius 

Istotną informacją jest w tym przypadku to, że w osobnych rozdziałach opisaliśmy najtrudniejsze zagadki 
środowiskowe oraz walki z bossami: Druga Siostra, Oggdo Bogdo, AT-ST, Albino Wyyyschokk, Security 
Droid, Rabid Jotaz, Crusher Hagop, Dziewiąta Siostra, Gorgara, Nydak Alpha oraz Taron Malicos. Powinny 
one okazać się bardzo pomocne, jeśli szukasz jedynie rozwiązania bardzo konkretnego problemu i 
niekoniecznie potrzebujesz zapoznawać się z opisem przejścia całego etapu. 

Trzeci duży rozdział poradnika w całości poświęcony został znajdźkom. Informujemy przede wszystkim o 
miejscach odnajdywania skrzyń oraz sekretów. W przypadku niektórych znajdziek konieczne może być np. 
dysponowanie określonymi umiejętnościami Mocy i wymagania te uwzględnione zostały w naszym opisie. 
Oprócz wymienionych powyżej trzech głównych rozdziałów przygotowaliśmy także poradnik trofeowy z 
dokładnymi opisami wszystkich osiągnięć oraz strony o sterowaniu i wymaganiach sprzętowych. 

Star Wars Jedi Fallen Order to przygodowa gra akcji, której fabuła toczy się pomiędzy trzecim i czwartym 
epizodem filmowej sagi. W grze wcielamy się w rolę byłego padawana Cala Kestisa, który trafia na 
celownik Imperium po tym jak na jaw wychodzi fakt, że włada on Mocą. Gra kładzie duży nacisk na 
eksplorację częściowo otwartych lokacji oraz staczanie efektownych walk ze szturmowcami, łowcami 
nagród czy wrogo nastawioną fauną z kolejno odwiedzanych planet. Produkcję opracowano z myślą o 
kampanii dla pojedynczego gracza. Nie oznacza to jednak, że Cal nie może liczyć na żadna pomoc. Główny 
bohater podróżuje po galaktyce wraz z zaprzyjaźnionymi postaciami i w przemierzaniu świata gry 
towarzyszy mu ponadto obdarzony unikalnymi zdolnościami mały droid. 
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Czy Star Wars Jedi Upadły zakon jest grą w pełni singleplayerową? 

 
Tak, gra Star Wars Jedi: Upadły zakon oferuje wyłącznie tryb dla pojedynczego gracza. Nie 
znajdziesz żadnych trybów multiplayer (online lub lokalnych) i nie przewidziano też możliwości 
rozgrywania misji w trybie kooperacji. Calowi towarzyszy droid BD-1, aczkolwiek nie przejmuje się nad 
nim bezpośredniej kontroli. Droid automatycznie aktywuje się np. gdy znajdzie coś interesującego w 
okolicy albo gdy otrzyma komendę uleczenia sterowanej postaci. 

Czy Star Wars Jedi: Upadły zakon posiada mikrotransakcje? 

 
Na szczęście nie. W grze Star Wars Jedi: Fallen Order nie znajdziesz żadnych mikrotransakcji, 
boosterów, lootboksów, ani żadnych innych tego typu elementów nakłaniających do wydania dodatkowych 
pieniędzy na grę. Wszystkie przedmioty kosmetyczne (nowe stroje, skórki, malowania Modliszki 
itp.) zdobywa się za darmo - dzięki eksploracji okolicy i otwieraniu skrzyń z lootem lub dzięki postępom 
w głównej fabule. 
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Czy gra ma długą kampanię? 

 
Star Wars Jedi: Upadły zakon oferuje całkiem sporo zawartości jak na produkcję z gatunku 
przygodowych gier akcji. Ukończenie gry po raz pierwszy powinno zająć ci kilkanaście godzin. Na 
końcowy wynik duży wpływ może mieć to, jak dużo czasu poświęcisz na opcjonalne czynności, np. na 
pełną eksplorację dostępnych planet czy stoczenie walk z dodatkowymi bossami. Więcej informacji o 
długości gry znajdziesz na osobnej stronie poradnika - Ile czasu zajmuje przejście gry Star Wars Jedi: 
Upadły Zakon? 

Czy przeciwnicy w grze respawnują się? 

 
Tak, wrogowie mogą się respawnować i obowiązuje tu bardzo zbliżona mechanika np. do gier z serii 
Dark Souls. Do odrodzenia się wrogów dojdzie po tym jak skorzystasz z opcji odpoczynku w 
jednym z punktów medytacji, czyli miejsc wykorzystywanych do zregenerowania zdrowia i Mocy, 
zapisania stanu gry i rozdysponowania punktów rozwoju. 

Warto zaznaczyć, że gra respawnuje "jedynie" zwykłych przeciwników, np. podrzędnych szturmowców czy 
potwory zamieszkujące kolejne planety. Nie dochodzi do odradzania się pokonanych bossów. 

http://www.gry-online.pl/�
https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=2023�

