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Wprowadzenie 

 

LEGO Jurassic World to kolejna już odsłona znanej gry przygodowej z serii LEGO. Tym razem 
przyjdzie nam zagrać w uniwersum Parku Jurajskiego, przemierzając kolejne części filmowej 
adaptacji. Poradnik do gry kierowany jest nie tylko do osób, które zaczynają swoją przygodę 
ze światem LEGO ale także do bardziej doświadczonych graczy. W solucji tej znajdziesz liczne 
porady, które pomogą ci w nawigacji i poprowadzą przez zagadki, które przygotowali dla nas 
twórcy ze studia Traveller's Tales. Poradnik został podzielony na specyficzne rozdziały 
prezentujące opis przejścia, porady oraz listę wszystkich przedmiotów kolekcjonerskich 
dostępnych w grze. Pierwsza część poradnika zawiera przydatne informacje, które przede 
wszystkim skierowane są do mniej doświadczonych graczy. Druga część to rdzeń całego 
poradnika czyli szczegółowy opis przejścia wraz z odpowiednio przygotowanymi zdjęciami i 
wskazówkami. Kolejne rozdziały zawierają listę wszystkich znajdziek czyli przedmiotów 
kolekcjonerskich spotykanych w grze. Znajdziesz tu szczegółowe omówienie zagadek, które 
musisz rozwiązać by takie przedmioty zebrać wraz z dokładną lokacją, w której się znajdują. 
Ostatni rozdział został specjalnie przygotowany z myślą o graczach korzystających z platformy 
PC. Znajdziesz tu dokładnie omówienie kwestii technicznej gry oraz wymagania sprzętowe na 
komputery osobiste. 

Poradnik do LEGO Jurassic World zawiera: 

• Liczne porady dla początkujących oraz pomocne wskazówki; 

• Dokładny opis przejścia wszystkich misji w grze wraz z odpowiednio przygotowanymi 
zdjęciami; 

• Lokację wszystkich przedmiotów kolekcjonerskich; 

• Omówienie kwestii technicznej gry na komputery osobiste oraz wymagania sprzętowe. 

Jacek "Ramzes" Winkler (www.gry-online.pl) 
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Ważne porady 
Jak odblokować dinozaury? 

 
Dilofozaur potrzebny jest do zebrania wszystkich sekretów w misjach 

Podczas eksploracji i w trakcie szukania sekretów na pewno spotkałeś się z pojemnikami, 
których nie można otworzyć konwencjonalnymi sposobami albo małych przejść, do których 
człowiek nie ma dostępu. Tu z pomocą przychodzi kolekcja bursztynów. Bursztynów w grze 
jest dwadzieścia i każdy z nich odblokowuje nowego dinozaura, którym możemy grać. 
Najważniejsze z nich znajdziesz w misji Jurassic Parku: "Utrata Mocy", Jurassic Park - The Lost 
World: "Przybycie InGenu" oraz Jurassic Park: "Przywracanie zasilania" . Odpowiednio są to 
Dilofozaur potrzebny do niszczenia posiadających zieloną poświatę, czarnych obiektów LEGO . 
Kompsognat, który dostaje się do zielonych rur oraz Velociraptor, który potrafi wytropić 
obiekty LEGO za pomocą węchu i przemieszcza dźwignie stworzone specjalnie dla niego. 
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Tyranozaur to jeden z najpotrzebniejszych dinozaurów 

Jeżeli chcesz zebrać wszystkie przedmioty kolekcjonerskie na wyspach, oprócz dwóch 
wymienionych wcześniej, potrzebujesz jeszcze kilka innych. Tyranozaur niszczy 
ciemnopomarańczowe klocki rykiem i jego bursztyn znajdziesz w misji Jurassic Parku "Centrum 
dla odwiedzających". Brachiozaur lub Apatozaur (ze względu na astronomiczne gabaryty i 
bardzo małą szybkość poruszania się, Bachiozaur jest dużo gorszy od Apatozaura) niszczy 
platformy z klocków, które są podatne na wstrząsy. Bursztyn Apatozaura znajdziesz w misji 
"Centrum Komunikacyjne" w Jurassic Park The Lost World. Mozozaur potrafi pływać i jest 
potrzebny do zebrania sekretów w Jurassic World. Jego bursztyn znajdziesz w misji "Wielkie 
Starcie" w Jurassic World. Pteranodon potrafi latać i jest potrzebny do uzupełnienia kolekcji z 
ptaszarni. Dinozaura otrzymasz po zebraniu bursztynu z misji "Eric Kirby" znajdującej się w 
Jurassic Park III. 
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Czerwone klocki 

 
Nagroda za zdobycie czerwonego klocka 

Czerwone klocki są jednym z ogniw potrzebnych do uzyskania 100% przejścia gry ale jako 
jedyne zawierają w sobie liczne udogodnienia. Najważniejszym z takich udogodnień jest 
szybkie zarabianie pieniędzy. Po zebraniu odpowiedniego klocka, możesz przyjść do komputera 
w centrum komunikacyjnym i zakupić taki bonus. Bonusy za mnożnik zbieranych monet są 
niestety drogie ale już po zebraniu drugiego, monety zbiera się bardzo szybko. Jeżeli masz 
problem z monetami, zajrzyj do działu "Jak szybko zarabiać monety". Czerwone klocki to 
jednak nie tylko monety ale także znaczniki, które pomogą w lokalizacji przedmiotów 
kolekcjonerskich, nieśmiertelność czy szybkie budowanie. Poniżej znajdziesz listę najlepszych z 
nich wraz z dokładną lokalizacją. 

• Mnożnik x2 - Jurassic Park: Centrum komunikacyjne 
• Mnożnik x4 - Jurassic Park The Lost World: Tereny łowieckie 
• Mnożnik x6 - Jurassic Park III: Ptaszarnia na Isla Sorna 
• Mnożnik x8 - Jurassic Park: Terytorium triceratopsa 
• Mnożnik x10 - Jurassic World: Terytorium Indominusa 
• Atraktor monet - Jurassic Park: Terytorium mięsożerców 
• Nietykalność - Jurassic World: Ptaszarnia na Isla Nublar 
• Wykrywacz minizestawów - Jurassic World: Wschodni bulwar 
• Wykrywacz czerwonych klocków - Jurassic Park: Zagroda Tyranozaura 
• Wykrywacz złotych klocków - Jurassic Park The Lost World: Wysoka Trawa 
• Wykrywacz bursztynów - Jurassic Park III: Ptaszarnia na Isla Sorna 
• Szybkie budowanie - Jurassic Park III: Terytorium Spinozaura 

http://www.gry-online.pl/�
http://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1624�

