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Wprowadzenie
Poradnik do APEX LEGENDS odkryje przed Tobą sekrety i tajniki ukryte w nowej produkcji studia Respawn
Entertainment, która został umiejscowiona w uniwersum Titanfall. W naszym poradniku znajdziesz
praktyczne porady, informacje i podpowiedzi, które ułatwią ci poznanie zasad gry.
Na pierwszych stronach poradnika znajdziesz porady na start, które ułatwią ci pierwsze godziny z
produkcją. Przygotowaliśmy również liczne informacje dotyczące najlepszych broni oraz walki, aby ułatwić
poznawanie najważniejszych mechanizmów gry. Rdzeń publikacji stanowi dokładny opis przebiegu
meczów, które podzielono na cztery części. W poradniku znajdziesz również stronę o sterowaniu, która
ułatwi ci pierwsze chwile z grą.
W grze APEX LEGENDS możesz natrafić na gwałtowne spadki fpsów nawet na znacznie lepszym niż
zalecanym sprzęcie. Na stronie poświęconej wymaganiom sprzętowym 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 zwycięstwo.

APEX LEGENDS w pigułce

APEX LEGENDS to darmowa gra z gatunku battle royale, stworzona przez studio Respawn
Entertainment. Stawia ona na widok pierwszoosobowy oraz na różnorodne klasy bohaterów. Gra to jest
poboczną odsłoną cyku Titanfall. W tej grze jednak nie trafimy na tytanów dostępnych we wcześniejszych
grach.
W rozgrywce bierze udział 20 3-osobowych zespołów, które walczą ze sobą na Królewskiej Arenie. Każda
rozgrywka rozpoczyna się od lądowania na Arenie i poszukiwania przedmiotów, jak np. broń, pancerz,
używki, dodatkowe gadżety. Starcie kończy się w momencie, gdy na kurczącej się Arenie pozostanie tylko
jeden zespół.
Na pecetach tytuł jest dostępny na platformie Origin, natomiast na urządzeniach Sony i Microsoftu grę
można znaleźć w sklepach obu firm.
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Porady na start
Porady dla początkujących to ta część poradnika Apex Legends, która pomoże Ci zrozumieć podstawowe i
zaawansowane mechaniki gry. Dowiesz się więc, jakich postaci używać, których broni szukać, czym różni
się loot, jak zwiększyć ekwipunek, czy jak poruszać się po mapie.
1. Porady na start - te porady pomogą ci możliwie bezstresowo wejść w brutalny świat Apex Legends.
Opisujemy grę zespołową, leczenie, podnoszenie poległych i wiele innych tipsów, które mogą
pomóc w walce.
2. Czego NIE robić w grze? - czyli czego unikać, abyś nie skończył jako punkt w tabeli wyników
przeciwnego gracza.
3. Tworzenie własnej drużyny - w Apex Legends gramy bohaterami, którzy posiadają swoje
umiejętności. Tutaj dowiesz się, jak zapraszać znajomych do wspólnej gry.
4. Legendy - Legendy to inaczej postacie lub bohaterowie w grze Apex Legends. Innymi słowy,
herosi, którymi będziesz toczył boje i zbierał loot. Postacie w grze mają unikalne umiejętności
specjalne, tzw. Ultimate. Tutaj dowiesz się o nich wszystkiego.
5. Postacie na start - czyli najlepsze postacie dla początkujących. Którą postać wybrać, którym
bohaterem grać? Doradzamy, od którego herosa rozpocząć naukę gry.
6. Najlepsze bronie - w Apex Legends jest wiele rozmaitych rodzajów broni, lekkie, ciężkie, snajperki,
karabiny itd. Tutaj dowiesz się o nich więcej. Nasze porady doradzą ci również, którą bronią
rozpoczynać rozgrywkę.
7. Poruszanie się, ślizg i skoki - poruszanie się w grach typu battle royale pełni kluczową rolę. Poznaj
mechaniki, które wprowadzają do gry twórcy, takie jak dynamiczny i szybki ślizg.
8. Strzelanie i balistyka - każda dobra strzelanina online ma swój specyficzny system balistyczny.
Tutaj nauczysz się więcej o tym, który cechuje Apex Legends.
9. System obrażeń
10. Ekwipunek i plecaki
11. Interfejs

Mikrotransakcje, pakiety i waluty
Tak, w Apex Legends są mikrotransakcje, ale są to rzeczy kosmetyczne, takie jak skórki (skiny) postaci,
skórki broni, ramki portretów, odzywki, pozy, statystyki czy sztandary. W tej sekcji poradnika dowiesz się
wszystkiego o mikrotransakcjach, unikalnych skinach i tym podobnych.
1. Pakiety Apex Legends
2. Waluty

APEX LEGENDS, a konsola PlayStation
Aby zagrać w APEX LEGENDS na konsoli Sony nie wymagana jest subskrypcja PlayStation Plus.

Ilu graczy bierze udział w meczu?
Na jednej mapie znajduje się 60 zawodników.

Ile drużyn walczy przeciwko sobie?
Jako że każda drużyna składa się z 3 osób, na mapie znajduje się 20 drużyn.
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APEX LEGENDS a Xbox One
Aby zagrać w APEX LEGENDS na konsoli Xbox One wymagana jest aktywna subskrypcja Xbox Live Gold.

Mikropłatności

W grze APEX LEGENDS za każdy zdobyty poziom zdobywamy specjalne żetony. Za nie można kupić nowe
postacie bądź przedmioty. Twórcy obiecują jednak, że żaden z takich przedmiotów nie zapewni przewagi
w grze.

APEX LEGENDS, a pozostałe gry battle royale

Gra APEX LEGENDS, w obecnym momencie, ma dostępny jedynie widok pierwszoosobowy. Jest to duża
różnica na tle konkurencji, w Fortnite czy Playerunknown's Battlegrounds domyślnym widokiem jest TPP.
Dodatkowo na starcie można wybrać jednego z ośmiu bohaterów, różnią się oni zdolnościami.
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Crossplay
Choć gra APEX LEGENDS została wydana na komputery osobiste oraz na konsole Sony i Microsoftu nie
pojawiła się jeszcze funkcja crossplay'u. Twórcy zapewniają jednak, że postarają się dodać ją z czasem,
aby zwiększyć bazę oraz zaangażowanie graczy.

Apex Legends Founder's Pack
Zawiera on:
1.
2.
3.
4.
5.

2 000 Monet Apex,
Legendarną skórkę Demona dla broni Hemlok,
3 wyjątkowe skórki Chuligan (po jednej dla Legend Wraith, Bloodhound i Gibraltar),
3 wyjątkowe Ramki sztandaru (po jednej dla Legend Wraith, Bloodhound i Gibraltar),
1 wyjątkowa Odznaka założyciela.

Monety Apex to waluta, za którą można kupić w sklepie w grze nowe przedmioty kosmetyczne dla
postaci i broni.
Kosz tego pakietu to 117,99 PLN.

Wymagania minimalne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

System operacyjny: Windows 7 lub nowszy 64-bitowy
Procesor: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core
Pamięć RAM: 6 GB
Karta graficzna: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7700
Pamięć karty graficznej: 1 GB
Wymagane miejsce na dysku HDD: 22 GB
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