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Wprowadzenie
Poradnik do Metro Exodus odkryje przed Tobą wszystkie sekrety ukryte w nowej produkcji studia 4A
Games. W naszym poradniku znajdziesz praktyczne porady, informacje i podpowiedzi, które ułatwią ci
poznanie zasad gry. W tym poradniku przede wszystkim znajdziesz bardzo szczegółowy opis przejścia
wszystkich misji fabularnych. Dodatkowo w rozdziale FAQ znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące
cię pytania odnośnie gry.
Na pierwszych stronach poradnika znajdziesz Porady na start, które ułatwią ci pierwsze godziny z
produkcją. Przygotowaliśmy również liczne informacje dotyczące broni oraz walki, aby ułatwić poznawanie
najważniejszych mechanizmów gry. W poradniku znajdziesz również stronę o sterowaniu, która ułatwi ci
pierwsze chwile z grą. Nie zabrakło jeszcze rozbudowanej działu o trofeach do uzyskania, z
wyszczególnieniem najtrudniejszych osiągnięć do odblokowania.
Bardzo duże znaczenie mają w grze wybory i pewne nieoczywiste decyzje, które oczywiście szczegółowo
opisaliśmy w naszym poradniku. Możesz zadecydować o losie Kniazia w Wołdze, Damira w Morzu
Kaspijskim i Alosza w Tajdze. Ma to przełożenie na finał gry w Martwym Mieście. Omówiliśmy, jak uzyskać
poszczególnie zakończenia gry, jak sprawić, żeby wszyscy członkowie załogi dotrwali z nami do końca gry
i jakie są kryteria zdobycia poszczególnych zakończeń.
Dział sekretów zawiera mapy, które pomagają zlokalizować najważniejsze miejsca i zadania poboczne w
lokacjach takich jak Wołga, Morze Kaspijskie, Tajga, czy Jamantau. Z naszym przewodnikiem nie ominiesz
żadnych dzienników, warsztatów, pocztówek czy ulepszeń do twojego akcesorium. Wyszczególniliśmy
lokacje najważniejszych znajdziek, takich jak ulepszenia do pancerza, maski przeciwgazowej czy lokacji
gadżetów takich jak strzałka kompasu.
Wiele miejsca przeznaczyliśmy również na bogato ilustrowaną solucję, która poprowadzi cię przez
wszystkie lokacje w grze, omówi najważniejsze walki, etapy skradankowe i ułatwi ci ukończenie gry. Metro
Exodus posiada 5 poziomów trudności - Czytelnik, Łatwy, Normalny, Trudny i Stalker Trudny - wyższe
poziomy trudności potrafią naprawdę stanowić niesamowite wyzwanie, nawet dla weteranów gatunku fps.
Jako, że Metro Exodus należy do gier wymagających przygotowaliśmy dokładne wymagania sprzętowe, w
których znajdziesz nie tylko rozpiskę wymagań, ale również liczne porady pozwalające na zwiększenie fps
w grze. Dzięki płynnej rozgrywce będzie grało ci się o wiele łatwiej i będziesz miał znacznie większe
szanse na przetrwanie w zniszczonym świecie. Na stronie dotyczącej wymagań sprzętowych znajdziesz
również informację dotyczące RTX Nvidii.
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Metro Exodus w pigułce
Metro Exodus to trzecia odsłona cyklu FPS-ów wydanych przed studio 4A Games. Tak jak wcześniejsze
części cyklu gra wzorowana jest twórczością Dmitrija Głuchowskiego. Zadaniem gracza jest ponowne
wcielenie się w Artema i przemierzenie Rosji zniszczonej wojną nuklearna. Będziesz miał okazję zwiedzić
lokacje takie jak: Moskwa, Wołga, Morze Kaspijskie, Tajga, Jamantau, czy Martwe miasto.
W Metro Exodus Artem wraz z towarzyszami opuszcza tunele metra i wybiera się na wyprawę w
poszukiwaniu nowego domu. Cała kampania opowiada historię trwającą dwanaście miesięcy. W tym czasie
gracz będzie mógł zobaczyć zmieniające się pory roku i ich wpływ na otaczający go świat. Wszystko,
przemierzając świat różnymi pojazdami, w tym kluczowym środkiem transportu - pociągiem Aurora.
W odróżnieniu od poprzednich odsłon cyklu, w grze będziemy mogli obserwować dynamiczną pogodę oraz
cykl dnia i nocy. Dodatkowo działania gracza mają wpływać na żywotność towarzyszy, co oznacza, że
sami będziemy mogli zdecydować kto przeżyje tę podróż, a kto nie. Los Kniazia, Damira i Aloszy jest w
naszych rękach - zależnie od naszego postępowania zobaczymy różne zakończenia gry.

Porady na start
Przygotowaliśmy dla was bardzo rozbudowany rozdział Porad na start przygody z Metro Exodus. Warto do
niego zajrzeć, by dowiedzieć się najważniejszych informacji i porad związanych z grą. Oto garść
najważniejszych rad:
1. Ucieczka często jest bardziej wskazana niż walka
2. Celuj w głowę wrogów
3. Masz wpływ na los niektórych towarzyszy
4. Uważaj na punkty karmy
5. Wiatrówka jest dobra na słabszych wrogów
6. Czyść broń i regularnie odnawiaj zapasy
7. Wykonuj poboczne zadania
8. Zmieniaj porę dnia pod aktualne zadanie
9. Do raz odwiedzonych lokacji nie możesz wrócić
10. Nie spiesz się w walce
11. Eksploruj świat
12. Zbieraj surowce
13. Możesz powtórzyć rozdziały z menu gry
14. Granaty i koktajle Mołotowa nie są zbyt efektywne
15. Na otwartych mapach korzystaj z karabinów snajperskich
16.Zwiedzaj pociąg i słuchaj radia
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Solucja Metro Exodus
Sporo miejsca w naszym poradniku zajmuje bogato ilustrowana solucja Metro Exodus. Krok po kroku,
opisaliśmy najważniejsze momenty i trudne elementy w grze. Nasz opis przejścia zawiera przewodnik po
wszystkich lokacjach w grze: Moskwa, Wołga, Jamantau, Morze Kapijskie, Tajga i Martwe Miasto.
Opisaliśmy podróż Artema przez wszystkie pory roku: Zimę, Wiosnę, Lato, Jesień. Omówiliśmy
najważniejsze walki, liczne momenty skradania się, lokalizacje najważniejszych celów, czy zawarliśmy
cenne porady, które pozwolą przejść dany etap gry.
1. Moskwa - Wizyta w kanałach, Podróż z Anną po mieście, Wewnątrz wrogiej bazy, Wrogi pociąg.
2. Zima - Zima - Aurora.
3. Wołga - Pierwsze kroki w nowej lokacji, Ucieczka z cerkwi, Poszukiwanie Kresta, Na ratunek
Annie, Hangar z wielką rybą, Wyprawa po wagon, Kradzież łodzi w porcie, Baza kultystów
4. Wiosna - Wiosna - Aurora
5. Jamantau - Wizyta w bunkrze
6. Morze Kaspijskie - Poszukiwanie samochodu, Stara latarnia morska, Wyprawa po mapy
satelitarne, Wyprawa po wodę, Strzelanina w obozie, Forteca Barona.
7. Lato - Lato - Aurora
8. Tajga - Pierwszy kontakt z tubylcami, Pojmanie i wioska pionierów, Obozowisko bandytów i
cmentarz, Kradzież łodzi i wizyta u Admirała, Droga na tamę i spotkanie z Aloszą.
9. Jesień - Jesień - Aurora
10. Martwe Miasto - Droga do metro, Metro i odnalezienie chłopca, Kryjówka Kirilla i wyprawa po
lekarstwo, Przeprawa łódką, Halucynacje i ślepe bestie.

Sekrety i ważne miejsca na mapie
W Metro Exodus będziesz miał okazję przemierzyć następujące lokacje: Moskwa, Wołga, Jamantau, Morze
Kaspijskie, Tajga i Martwe Miasto. Każda lokacja jest zgoła różna od pozostałych, oferuje inną historię i
nowe sekrety do odnalezienia. Przygotowaliśmy w naszym poradniku kompletny spis sekretów, misji
pobocznych i najważniejszych miejsc, które warto odwiedzić w poszczególnych miejscach. Dzięki naszym
rozdziałom dowiesz się, jak odnaleźć pluszowego misia, gitarę, strzałkę wskazującą kolejny cel misji,
gogle z termowizją i inne opcjonalne sekrety.
Przykładowe nazwy dzienników w grze: Naderwany notatnik, Teczka pacjenta, Zakurzony dziennik, Lista
zakupów, Notatka Szury, Oficjalny list, Notatka Służbowa, Oficjalne pismo, Raport, Spleśniały dziennik,
Przemoczona Notatka, Gruby Rejestr.
Zaznaczyliśmy na mapach położenie kryjówek, warsztatów, ulepszeń do zbroi, maski przeciwgazowej czy
dalsze ulepszenia gadżetów. Wiele stron przeznaczyliśmy również na szczegółowy opis znajdziek w grze:
dzienników i kartek pocztowych, które łatwo przeoczyć w grze. Koniecznie odwiedź nasze rozdziały, by
ukończyć Metro Exodus na 100%.
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