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Wprowadzenie
Poradnik do Far Cry 5 to rozbudowany opis przejścia i porady, które pomogą zdobyć wszystkie skrzynki
prepperskie oraz odblokować wszystkich towarzyszy (tzw. specjalistów). Niniejszy poradnik podzielono na
kilka dużych części. Pierwsza część poradnika to przewodnik po grze, w którym znalazły się wskazówki i
podpowiedzi na temat jej najważniejszych mechanik, takich jak rozwój bohatera czy talenty na start.
Część tę otwiera rozdział z przydatnymi poradami na start, w którym omówione zostały nietypowe
rozwiązania czy potencjalne problemy, które można napotkać w początkowych godzinach spędzonych z
Far Cry 5. Na kolejnych stronach poruszone zostały takie tematy jak dobór uzbrojenia i wyposażenia
bohatera, wytwarzanie przedmiotów, polowanie na dzikie zwierzęta, rekrutowanie
specjalistów (towarzyszy), rozwijanie postaci czy łowienie ryb.
Sporo miejsca w naszym poradniku do gry Far Cry 5 zajmuje rozdział FAQ z odpowiedziami na często
zadawane pytania. Kolejne strony oferują wsparcie między innymi w tym jak szybko wzbogacić się,
jak łatwo zdobyć lepsze bronie i pojazdy, jak łatwo odblokowywać punkty talentów i na co je
wydawać, jak zwiększyć inwentarz bohatera, jak przejmować posterunki kultu czy jak
montować ulepszenia broni. Kolejny bardzo ważny rozdział to poradnik do osiągnięć. Można w nim
odnaleźć pełną listę trofeów gry Far Cry 5. Każde osiągnięcie ma dokładny opis o wymaganiach do
jego odblokowania oraz komentarz podpowiadający jak najłatwiej tego dokonać.
W naszym poradniku do gry Far Cry 5 nie mogło zabraknąć kompletnej solucji. Opis przejścia gry
podzielony został regionami. W każdym z trzech głównych obszarów świata gry znajdują się opisy
przejścia misji fabularnych (głównego wątku fabularnego gry) oraz opisy przejścia misji
pobocznych. Całość uzupełniają wysokiej jakości mapy wszystkich regionów świata. Zaznaczone
na nich zostały posterunki kultu, własności kultu do zniszczenia oraz skrytki prepperskie.
Wspomniane skrytki mają również swoje odrębne opisy z obrazkami pomagającymi w ich odnalezieniu.
Solucja została podzielona na regiony w grze:
Nasz poradnik zawiera również rozbudowany poradnik trofeowy, dzięki któremu zdobędziesz nie tylko
platynę w Far Cry 5, ale również wszystkie osiągnięcia STEAM.
Far Cry 5 to kolejna część bardzo popularnej serii gier akcji. Tym razem przenosimy się do fikcyjnego
hrabstwa Hope w Montanie w Stanach Zjednoczonych. Motywem przewodnim gry jest powstrzymanie
działalności fanatycznego kultu religijnego, na czele którego stoi szaleniec Joseph Seed. Sterowana przez
nas postać musi pomagać lokalnemu ruchowi oporu, by stopniowo osłabiać kult. Far Cry 5 oferuje jak
zwykle bardzo duży otwarty świat oraz masę dodatkowych atrakcji, którymi możemy zajmować się w
przerwach pomiędzy zaliczaniem misji fabularnych.
Jacek "Stranger" Hałas (www.gry-online.pl)
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Przewodnik po grze
Porady na start
Poniżej zamieściliśmy szereg wskazówek i podpowiedzi do gry Far Cry 5. Porady na start mają w
założeniach ułatwić zapoznanie się z mniej oczywistymi elementami rozgrywki oraz pomóc w rozwiązaniu
typowych problemów, które mogą pojawić się w trakcie pierwszych godzin spędzonych z grą. Wiele z
poniższych tematów szerzej opisanych zostało na kolejnych stronach przewodnika oraz bezpośrednio w
naszym opisie przejścia gry Far Cry 5.


Eksploracja świata - podstawowe informacje o podróżowaniu po hrabstwie Hope



Postępy w kampanii fabularnej - jak awansować w głównej fabule?



Aktywności i losowe wydarzenia - co czeka na gracza w świecie gry?



Zdobywanie broni i pojazdów - jak łatwo lepiej się wyposażyć?



Kolejne sloty na bronie - dlaczego warto mieć przy sobie różne pukawki?



Przyłączanie specjalistów do drużyny - zalety rekrutowania towarzyszy



Odblokowywanie talentów - zmieniony system rozwoju postaci



Skradanie się - jak i po co działać z ukrycia?



Konfrontacje z dziką zwierzyną - jak nie dać się zabić zwierzętom?



Leczenie i śmierć bohatera - co się stanie jeśli zginę?



Zapisywanie stanu gry - kiedy zachowywane są postępy w grze?
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Eksploracja świata - podstawowe informacje o podróżowaniu po hrabstwie
Hope

Far Cry 5 to gra z ogromnym otwartym światem i badaniem go możesz zająć się tuż po zaliczeniu
wszystkich zadań wchodzących w skład prologu. Mowa tu mianowicie o wprowadzeniu do gry (pierwsze
spotkanie z kultystami) oraz o kilku krótkich questach rozgrywających się na wyspie Dutcha. Od tego
momentu możesz:




Przemierzać region o nazwie Dolina Holland - jest to obszar kontrolowany przez Johna Seeda
Przemierzać region o nazwie Rzeka Henbane - jest to obszar kontrolowany przez Faith Seed
Przemierzać region o nazwie Góry Whitetail - jest to obszar kontrolowany przez Jacoba Seeda

Ważna uwaga - Nie musisz skupić się na eksploracji i przejęciu tylko jednego z wymienionych regionów.
Możesz swobodnie podróżować pomiędzy tymi obszarami w zależności od chęci i potrzeb (np. szybsze
zrekrutowanie nowych towarzyszy).
Gra posiada mechanizm szybkiej podróży i jest on bardzo prosty w obsłudze. W miarę eksploracji mapy
świata pojawiają się na niej nowe niebieskie ikony i są to punkty szybkiej podróży. Możesz za darmo
korzystać z szybkiej podróży, ale jest ona dostepna tylko jeśli bohatera aktualnie nikt nie atakuje.
Prawie cała mapa świata jest niestety początkowo zakryta przez "mgłę wojny". W celu odkrywania jej
kolejnych fragmentów musisz do nich osobiście docierać, ALE gra uwzględnia podróżowanie po mapie
wyłącznie pieszo lub z użyciem pojazdów naziemnych (samochody, ciężarówki, quady, łodzie itp.).
Nie możesz odsłaniać mapy podczas korzystania z samolotów czy śmigłowców. Najlepiej jest
objechać wszystkie główne drogi w danym regionie dowolnym samochodem i następnie użyć quada do
odkrycia obszarów w trudniej dostępnych miejscach, np. w terenach zagórzonych czy w lasach.
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