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 Wprowadzenie 
Nasz poradnik do gry Wiedźmin Pogromca potworów jest sporym kompendium wiedzy na temat moblinej 
odsłony, inspirowanej Pokemon Go. Znajdziecie tutaj porady, które pozwolą Wam poznać wszystkie 
najważniejsze mechaniki gry i nauczą podstaw. 

W poradniku jest kilka rozdziałów. W pierwszym z nich znajdują się szczegółowe opisy mechanik 
rozgrywki. Znajdziecie tam porady na start, z którymi powinni zaznajomić się wszyscy, którzy dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę z grą. Stworzyliśmy wiele praktycznych porad dotyczących mechanizmów 
występujących w Wiedźmin Pogromca potworów, np. treningów, tworzenia mikstur, konstrukcji 
bomb, czy poruszania się po mapie świata. Następnie możecie zapoznać się ze stronami 
dotyczącymi, np. broni, walki, leczenia, rodzajów potworów. 

W naszym poradniku znajdziesz również dział FAQ. Tam znajdują się głównie odpowiedzi na podstawowe 
pytania, np. jak walczyć z trudnym przeciwnikiem, co się dzieje po śmierci bohatera i czy da się omijać 
filmiki. Strony w tym dziale pomogą Wam stworzyć idealnego bohatera, z którym będziecie podróżować 
po świecie gry. 

W poradniku znajdują się również strony dotyczące sklepu, zapraszania znajomych czy mapy dostępnej w 
grze. Opisaliśmy również jak zdobyć nowe poziomy doświadczenia oraz co one dają. 

Jako, że gra Wiedźmin Pogromca potworów nie jest dostępna na wszystkich telefonach przygotowaliśmy , 
w której znajdziecie listę modeli, na których gra działa bez zarzutu. Dzięki tej stronie będziecie wiedzieli 
czy na waszym telefonie gra zadziała, a jeśli nie to jaki model kupić, aby pograć w Wiedźmin Pogromca 
potworów. 

Szybkie porady na start 
Zanim rozpoczniecie swoją przygodę w grze Wiedźmin Pogromca potworów warto poznać główne porady, 
które zwiększą Waszą szansę na przeżycie. Porady skierowane są przede wszystkim do nowych graczy. 

1. Zwracajcie uwagę na poziom trudności - przeciwnicy posiadają kilka poziomów (łatwy, średni, 
trudny). Musicie dobrze wycenić swoje siły, aby nie skazywać się od razu na porażkę. 

2. Nie zapominajcie o rodzaju broni - w grze istnieją dwa rodzaje broni - miecze stalowe i srebrne. 
Gra informuje, która broń lepiej sprawdzi się na danym przeciwniku. 

3. Zbierajcie surowce - na mapie pojawiają się różnego rodzaju surowce, aby je zbierać musicie się 
do nich zbliżyć. Surowce służą do wytwarzania przedmiotów. 

4. Nie zapominajcie o craftingu - to bardzo ważny aspekt gry. Z zebranych surowców można tworzyć 
bomby, eliksiry czy oleje. Te pomogą wam w walce. 

5. Zwracajcie uwagę na otoczenie - to nie dotyczy bezpośrednio gry, ale pamiętajcie, żeby dbać o 
bezpieczeństwo, zarówno swoje, jak i innych użytkowników drogi. Idąc z telefonem w ręce 
zwracajcie uwagę na samochody, rowery, hulajnogi itp.  

Więcej porad na start znajdziecie na osobnej stronie: Porady na start. 
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Solucja 
1. Egzamin końcowy (Final Exam), 
2. Skrzydlaty złodziej (Winged Bandit), 
3. Wspólnicy (A Joint Venture) 
4. Przyzwoita zapłata (Good Money) 
5. Licho nadało (Evil Never Sleeps) 
6. W sukurs (To The Rescue) 
7. Słona cena pychy (Pride Ain't Cheap) 
8. Co kryje się w nemetach (What Lurks In The Nemeta) 
9. The Dark Side Of The Full Moon 
10. Intruder 
11. Pogromca potworów (Monser Slayer) 
12. Błędny Ognik (Will O' The Wisp) 
13. Wielkie grzybobranie (The Great Mushrooming) 
14. Grzechy naszych ojców (Sins Of Our Fathers) 

Podstawy gry 
W poradniku do gry Wiedźmin Pogromca potworów omówiliśmy kilka podstawowych tematów i mechanik, 
z którymi zmierzycie się podczas rozpoczynania gry po raz pierwszy. 

1. Tworzenie postaci - Informujemy jakimi opcjami dysponuje kreator postaci. 
2. Poziomy doświadczenia - Możecie dowiedzieć się jak levelować postać w grze i jakie są nagrody za 

awansowanie na wyższe poziomy doświadczenia. 
3. Najlepsze sposoby na doświadczenie - Podpowiadamy jak łatwo zdobywać duże ilości XP. 
4. Nagrody dnia - Dowiecie się czym są wyzwania dzienne i jakie nagrody przewidziano za ich 

zaliczanie. 
5. Jak dodawać osoby do znajomych? - Wyjaśniamy czym są wiedźmińskie ID i jak z nich korzystać 

po to żeby dodawać innych graczy do listy znajomych. 
6. Prezenty - jak wysyłać innym graczom? - Podpowiadamy czym są prezenty oraz jak przesłać 

wybrany prezent drugiemu graczowi. 
7. Fake GPS - czy działa? - Możecie dowiedzieć się czy gra działa z aplikacjami, które zmieniają wasze 

położenie GPS. 
8. Srebrny miecz - jak zdobyć? - Wyjaśniamy jak można zdobyć srebrny miecz, którzy przydaje się w 

wielu starciach. 

Staczanie walk 
Osobny rozdział naszego poradnika do Wiedźmin Pogromca potworów kompleksowo opisuje temat 
staczania walk. Dowiecie się jak skutecznie pokonywać przeciwników. 

1. Podstawy walki 
2. Samouczek i ćwiczenia 
3. Tryb AR - Strona opisuje tryb rzeczywistości rozszerzonej. 
4. Przygotowanie do pojedynku - Dowiecie się m.in. jak rozpoznawać słabości przeciwnika i jak 

dobrać wyposażenie przed walką. 
5. Interfejs użytkownika 
6. Parowanie ataków - Wyjaśniamy jak uaktywniać parowanie, kiedy można je stosować i czym są 

ciosy krytyczne. 
7. Bestiariusz 
8. Regeneracja zdrowia - Informujemy jak leczyć się w trakcie walki i jak używać eliksirów 

poprawiających żywotność. 
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9. Przydatne eliksiry - Na stronie jest lista najlepszych eliksirów powiązanych z przystępowaniem do 
walk. 

10. Znaki - Dowiecie się jakie znaki wiedźmińskie dotyczą rozgrywania walk i jak z nich korzystać. 
11. Nemeton - oczyszczanie - Informujemy na czym polega oczyszczanie drzew oraz jak je 

odblokować. 
12. Najlepszy build - Dowiecie się w jakie umiejętności najlepiej inwestować. 

Zestawienia przedmiotów i umiejętności 
W naszym poradniku przygotowaliśmy różnorakie zestawienia dotyczące m.in. dostępnego wyposażenia i 
umiejętności. 

1. Miecze - Na stronie są wymienione wszystkie dostępne stalowe i srebrne miecze. 
2. Zbroje - Zamieściliśmy informacje jakie są dostępne zbroje i jak je zdobywać. 
3. Umiejętności - Walka - Przygotowaliśmy listę umiejętności dla kategorii Walka wraz z informacjami 

o ich wymaganiach i działaniu. 
4. Umiejętności - Alchemia - Przygotowaliśmy listę umiejętności dla kategorii Alchemia wraz z 

informacjami o ich wymaganiach i działaniu. 
5. Umiejętności - Znaki - Przygotowaliśmy listę umiejętności dla kategorii Znaki wraz z informacjami 

o ich wymaganiach i działaniu. 

Potwory 
W naszym poradniku przygotowaliśmy listy wszystkich potworów, które dostępne są w grze. Dowiecie się 
do jakiej kategorii należą, z jakiej są gromady oraz jakie mają słabości. 

1. Pospolite - Na stronie są wymienione wszystkie pospolite potwory. 
2. Rzadkie - Na stronie są wymienione wszystkie rzadkie potwory. 
3. Legendarne - Na stronie są wymienione wszystkie legendare potwory. 

FAQ 
W poradniku możecie znaleźć osobny rozdział z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania na temat 
gry Wiedźmin Pogromca potworów. Dotyczą one m.in. popularnych problematycznych kwestii 
powiązanych z niektórymi mechanikami rozgrywki. 

1. Przeciwnik jest za trudny - co zrobić? - Dowiecie się jak ocenić poziom przeciwnika i jak ułatwić 
sobie walkę wykorzystując jego słabości oraz odpowiedni rynsztunek. 

2. Omijanie filmików - czy można? 
3. Śmierć - do dalej? - Wyjaśniamy co wydarzy się po przegranej walce i czy można stracić posiadane 

przedmioty. 
4. Komunikacja miejska - czy można grać? 
5. Bateria - jak oszczędzać? 
6. Gromady - jak rozpoznać? 
7. Miejsce questa - jak zmienić? - Informacja ta jest przydatna jeśli znacznik zadania pojawił się w 

niedostępnym dla Was miejscu. 
8. Śledzenie zadania - jak wyłączyć?  
9. Nowe znaki - jak zdobyć? - Wyjaśniamy jak pozyskać znaki wiedźmińskie Igni, Aard i Quen. 
10. Mało miejsca na eliksiry - co teraz? - Na stronie jest podpowiedź jak odblokować sloty na nowe 

mikstury. 
11. Legendarne potwory - jak znaleźć? - Wyjaśniamy jak odnaleźć legendarne potwory i z nimi 

walczyć. 
12. Miecz w skale - jak wykonać zadanie? - Na tej stronie znajdują się wskazówki dotyczące zadania 

Miecz w skale. 
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13. Wielkie grzybobranie - jak zdobyć nagrody? - Na tej stronie znajdują się wskazówki dotyczące 
zadania Wielkie grzybobranie. 

Crafting 
Nasz poradnik do Wiedźmin Pogromca potworów wyjaśnia szczegółowo podstawy craftingu. Dowiecie się 
jakie przedmioty można wytwarzać w oparciu o gotowe przepisy, jak przebiega cały proces oraz jak 
pozyskiwać składniki do craftingu. 

1. Wytwarzanie przedmiotów 
2. Surowce do craftingu - jak zdobywać? 
3. Przepisy - Eliksiry 
4. Przepisy - Petardy 
5. Przepisy - Oleje 
6. Surowce z potworów 
7. Najlepsza mikstura 

Mapa 
Osobny rozdział naszego poradnika do gry Wiedźmin Pogromca potworów skupia się w całości na mapie 
oraz zasadach jej eksploracji. 

1. Poruszanie się po mapie świata - Dowiecie się m.in. jak wyglądają mapa świata i mapa lokalna, a 
także jak przemieszczać się po mapie. 

2. Eliksiry i zwoje - działanie na mapę? - Wyjaśniamy jak korzystanie z tych przedmiotów wpływa na 
informacje wyświetlane na mapie. 

3. Pogoda - czy ma wpływ na rozgrywkę? - Podpowiadamy czy prawdziwe warunki pogodowe 
przekładają się na sposób prowadzenia gry. 

Sklep 
W mniejszym rozdziale poradnika poruszyliśmy kwestie wbudowanego sklepu gry i oferowanych przez 
niego przedmiotów. 

1. Waluta, monety - jak zdobywać? - Na stronie wyjaśniamy jakie waluty są dostępne w grze oraz jak 
szybko wzbogacać się. 

2. Zawartość sklepu - co można kupić? - Zamieściliśmy listę głównych kategorii rzeczy do zakupienia 
w sklepie gry. 

3. Sklep gry - co warto kupić? - Przygotowaliśmy nasze rekomendacje co warto zakupić w sklepie w 
pierwszej kolejności. 

Wymagania sprzętowe 
Urządzenie mobilne z systemem Android 

1. System operacyjny: Android 9.9 
2. Procesor: Snapdragon 665 Octa-cora 
3. Procesor graficzny: Andreno 618 
4. Pamięć ram: 4 GB 

http://www.gry-online.pl/�
https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=2108�

