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Wprowadzenie 

 

Poradnik do gry Wolfenstein: The Old Blood to nie tylko bogato ilustrowane kompendium 
wiedzy, który przyda się graczom zaczynającym przygodę z tym uniwersum, ale także 
kompletny zbiór wskazówek i znajdziek, które mógłby ominąć nawet doświadczony gracz. 
Poradnik podzielony został na kilka zasadniczych rozdziałów głównych. Pierwszy z nich 
prezentuje ogólny zarys gry oraz opis mechaniki rozgrywki, przydatnych dla graczy 
rozpoczynających dopiero swoją zabawę ze światem Wolfensteina. Kolejne rozdziały to rdzeń 
całej solucji. Znajdziesz tu dokładny opis przejścia gry oparty na najwyższym poziomie 
trudności "Uber", a w nawigacji pomogą odpowiednio przygotowane obrazki i mapy. Dalsza 
część niniejszego poradnika zawiera osobny opis wszystkich przedmiotów kolekcjonerskich, 
które będziesz napotykał podczas zabawy. Każdy z nich zawiera swój odrębny opis z 
dokładnym przedstawieniem miejsca, w którym je spotykamy. Osobom, grającym na 
komputerach osobistych zainteresuje także dział poświęcony kwestii technicznej gry. W 
rozdziale tym znajdziesz wymagania sprzętowe gry oraz opis przedstawiający jej działanie. 

Poradnik do Wolfenstein: The Old Blood zawiera: 

• Rozdział zawierajacy garść przydatnych wskazówek i informacji; 

• Dokładny opis przejścia gry; 

• Lokalizację i opis przedmiotów kolekcjonerskich; 

• Osobny rozdział poświęcony kwestiom technicznym gry. 

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
PC 

Klawisz Funkcja 

 

Poruszanie się postacią 
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Karabin szturmowy 46-T 
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Następna/Poprzednia broń 
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Klawisz Funkcja 

 

Sprint 

 

Przykucnięcie 

 

Użyj 

 

Włączy/Wyłącz używanie dwóch broni 

 

Rzut granatem 

 

Mapa 

 

Zmiana trybu strzału broni lewej 

 

Zmiana trybu strzału broni prawej 

 

Dziennik 

 

Tryb osłony/Wychylenie się 

 

Strzał 

 

Celowanie 

 

Rzut nożem/Atak wręcz 
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