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Wprowadzenie
Zostań asem przestworzy! Poradnik do gry Ace Combat 7: Skies Unknown zawiera zbiór
najlepszych wskazówek oraz informacji na temat tej klasycznej gry zręcznościowej z
samolotami w roli głównej. Dowiesz się tutaj jak dobrać właściwe części i uzbrojenie do swojej
maszyny oraz jak panować i walczyć w powietrzu.
Poradnik do gry Ace Combat 7: Skies Unknown pozwoli Ci przetrwać w powietrzu za sterami ulubionej
maszyny bojowej i siać zniszczenie prosto z nieba! To kompendium wiedzy, w którym znajdziesz
podstawowe informacje na temat dostępnych samolotów, ich wyposażenia i uzbrojenia. Dowiesz się jak
skutecznie walczyć z wrogimi dronami i atakować cele na ziemi.
W naszych poradach znajdziesz garść przydatnych informacji na sam początek przygody z grą Ace
Combat 7: Skies Unknown oraz dział FAQ, czyli najczęstsze pytania dotyczące rozgrywki. Uzupełnieniem
poradnika są wymagania sprzętowe oraz garść porad dla użytkowników komputerów PC.
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Poradnik pilota
Porady na start
Latanie w Ace Combat 7 jest proste! Ale trzeba pamiętać, by unikać zderzenia z ziemią, no i przede
wszystkim wrogich rakiet, jednocześnie niszcząc wszystko, co komputer pokładowy oznaczy jako cel. Ace
Combat 7: Skies Unknown to typowa zręcznościówka, w której wystarczy opanować obsługę trzech,
czterech klawiszy. W tym dziale poruszyliśmy jednak sporo dodatkowych kwestii, które pozwolą Ci
sprawnie rozpocząć rozgrywkę, bez konieczności rozpoczynania kampanii od nowa czy powtarzania w
kółko tych samych etapów misji.

Rozważnie wybierz poziom trudności
Uważaj podczas wybierania poziomu trudności, gdyż nie będziesz mógł go już zmienić po rozpoczęciu
kampanii. Porywanie się od razu na najwyższy "trudny" (hard) może okazać się nie lada wyzwaniem, bo
limity czasu i punktów wymaganych do zaliczenia niektórych etapów są mocno wyśrubowane. Osiągnięcie
ich znacznie ułatwiają typy uzbrojenia odblokowywane później, zwłaszcza te pozwalające precyzyjnie
niszczyć wiele celów jednocześnie.

Misja niezaliczona. Brak choćby paru punktów z wyznaczonego limitu spowoduje, że 15 minutowy etap
trzeba powtarzać od początku.
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Rozwijaj samolot wielozadaniowy
Nawet jeśli kupiłeś wersję specjalną Ace Combat 7 lub zamówiłeś wcześniej i masz dostęp do bonusowych
samolotów F-104 "Avril" i F-4 Phantom II, do pierwszej misji wybierz F-16. Przy kolejnych zakupach kieruj
się bardziej dostępnym uzbrojeniem specjalnym. Najłatwiejsze na początek będą rakiety namierzające
kilka celów równocześnie. Unikaj na początek samolotów z działem laserowym lub bombami
niekierowanymi.

Najbardziej uniwersalne są samoloty "różowe". Dobieraj samolot do celu misji. Jeśli będzie trzeba walczyć
tylko z samolotami i dronami, weź "niebieski" myśliwiec. "Czerwone" specjalizują się w niszczeniu celów
na ziemi.

Kupuj części usprawniające uzbrojenie
Na początku nie poczujesz wielkiej różnicy pomiędzy szybkością i zwrotnością samolotów tej samej klasy,
dlatego skup się na częściach poprawiających osiągi podstawowych rakiet i broni specjalnej. Pamiętaj, że
standardowe rakiety są uniwersalne - niszczą zarówno cele naziemne, jak i powietrzne, dlatego warto
inwestować w ich ilość i moc. Pamiętaj, że bomby wymagają więcej czasu.
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Skup się na celach oznaczonych czerwonym kółkiem
Czasami misja wymaga byś w tłumie celów zniszczył kilka konkretnych, np. tylko bombowce wroga. Ich
pozycja zaznaczona jest na radarze dużą, czerwoną kropką lub strzałką na krawędzi radaru, informującą o
ogólnym kierunku, gdzie znajduje się nieprzyjaciel.

Cele oznaczone czerwonym kółkiem są ważniejsze od tych białych.

Nie goń przeciwnika za wszelką cenę
Walka kołowa ze zwrotnym dronem często będzie oznaczać zabawę w kotka i myszkę, podczas której cel
często będzie Ci się wymykał z dobrej pozycji do strzału. Nie trać wtedy czasu na gonienie go, tylko zmień
cel na następny. Da Ci to zwykle od razu dogodną pozycję do namierzenia wroga i odpalenia rakiety. To
szczególnie przydatna strategia w misjach wymagających zmieszczenie się w wyznaczonym limicie czasu.

Kiedy cel wymyka się, przełącz się na ten z ikonką "next".
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Strzelaj siedząc "na ogonie" wroga
Skuteczne trafienie rakietą zaliczysz siedząc na ogonie przeciwnika, gdy ten się od Ciebie oddala. Nie
strzelaj, jeśli samolot przelatuje z lewej strony na prawą lub zmierza w twoim kierunku dużo wyżej lub
poniżej Twojej pozycji. Rakieta prawie na pewno chybi celu. Zajmij dogodną pozycję za wrogiem
zmniejszając prędkość i manewruj obserwując wektor strzałki na środku ekranu. Pamiętaj, że wrogie
myśliwce i bombowce wymagają dwukrotnego trafienia standardową rakietą, drony spadają po
jednym strzale.

Widok dyszy silnika wroga to pewny strzał.
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