
 

  



  

 Witajcie żołnierzu! Siadajcie! 

 

 

  Przedmowa : 

 Rzeczywistość i Gra, czyli pułapki i błędy symulacji 

Celem niniejszej instrukcji jest przedstawienie podstawowych, 

istotnych elementów rozgrywki oraz ogólnych zasad do jakich należy 

się stosować podczas rozgrywek co-op w PJO. Stosując taktykę i 

zachowania niżej wymienione, nasza ekipa działa jak jedna, dobrze 

naoliwiona maszyna złożona z rozmaitych graczy. Podczas rozgrywek 

stosujemy bardzo pragmatyczne podejście do „Symulacji Militarnej”, 

unikając robienia niektórych rzeczy tylko dlatego że „w prawdziwym 

życiu żołnierze tak robią”. Staramy się wprawdzie symulować pole 

walki jak i zachowania żołnierzy, jednak pod wieloma względami 

różnimy się od wielu, „Hardkorowych” ekip. W naszej opinii próby 

odzwierciedlania niektórych procedur stosowanych przez armie 

świata, w grze, często nie są istotne i nie mają sensownego 

zastosowania. Odnosi się to przede wszystkim do rozmaitych 

regulaminów wojskowych, procedur, procesów podejmowania decyzji z 

łańcucha dowodzenia wysokiego szczebla i wszystkiego co wykracza 

poza elementy istotne w grze. Ten poradnik pisany jest z myślą o 

grze Arma 2. Spokojnie ! Nie oznacza to że żadna z tych rzeczy  

nie jest zawarta w wojskowych publikacjach i instrukcjach. Nic 

jednak nie jest tu z nich bezpośrednio przepisane, jako że byłoby 

to bezcelowe. Informacje przedstawione tutaj dotyczą ważnych 

elementów wpływających bezpośrednio na rozgrywkę co-op. Należy 

pamiętać, że większość granych przez nas „misji” w prawdziwym 

życiu wymagałyby ogromnej ilości planowania i przygotowań przez 

profesjonalistów, zanim jeszcze oddany zostałby pierwszy strzał. 

Celem naszej ekipy jest jak najlepsze rozgrywanie „misji” bez 

całego ogromu czasochłonnego, dokładnego planowania przed każdą 



„operacją”. W skrócie staramy się osiągnąć możliwie najlepszy 

rezultat bez konieczności planowania tygodniami, bądź godzinami. Z 

reguły zajmuje nam to kilka minut, a szczegóły dopracowujemy „w 

marszu”. Koniec końców, każdy plan jest dobry do momentu 

pierwszego strzału. Nie popadajmy jednak z jednej skrajności w 

drugą. Ten poradnik nie objaśnia jak wykorzystywać silnik i 

mechanikę gry, oraz zawarte w niej błędy na korzyść gracza. 

Podsumowując, warto przypomnieć, że gramy w grę komputerową i 

naszym zasadniczym celem jest wspólna zabawa. W naszym przypadku; 

szukamy zorganizowanej, zdyscyplinowanej formy zabawy. Nie staramy 

się udawać, ani udowadniać że jesteśmy w jakikolwiek sposób 

powiązani z wojskiem lub jakąkolwiek grupą paramilitarną. Jesteśmy 

ekipą graczy i spotykamy się via internet, by wspólnie dobrze się 

bawić przy niebanalnej grze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strzelec piechoty PJO 

Witamy w drużynie 

Jako strzelec piechoty; jesteście podstawą naszych sił na polu 

walki. To co sobą reprezentujecie w boju jest głównym czynnikiem 

sukcesu lub porażki każdej „operacji”. Każdy, biorący udział w 

„misji” ma wyznaczoną rolę. Działamy zespołowo, a nasza 

skuteczność jest zawsze tak duża, jak mocne jest najsłabsze ogniwo 

całej ekipy. Na początek: KAŻDY W PJO JEST STRZELCEM PIECHOTY ! 

Możesz chcieć pilotować samoloty, prowadzić pojazdy opancerzone; 

jest jednak niezmiernie ważne, byś posiadał podstawowe pojęcie o 

tym „jak to jest być strzelcem piechoty”, aby skutecznie 

wykorzystywać pojazdy. Wszystkie pojazdy służą na „misji” jako 

wsparcie piechoty. Aby odpowiednio nimi operować musicie najpierw 

wiedzieć jak to jest służyć w piechocie. Poniżej przedstawiamy 

podstawowe umiejętności i wiedzę, jaką każdy w PJO powinien 

posiadać. Przy odrobinie szczęścia, utrzyma Was to przy Waszym 

wirtualnym życiu na tyle długo, abyście mogli doświadczyć bardziej 

subtelnych niuansów wirtualnej wojny w Armie 2.  



Zespół ogniowy – Drużyna 

 O zespołach ogniowych i waszej roli w nich 

Zespół (często w praktyce z uwagi na liczebność graczy nazywany 

przez nas sekcją lub drużyną) to podstawowy człon naszej struktury. 

Na chwilę obecną przedstawiamy podstawowe założenia dotyczące 

zespołu ogniowego. 

Podstawowy zespół ogniowy liczy czterech członków. Dowódcę i 

trzech podwładnych. Jako nowy gracz, będziecie strzelcem pod 

komendą jednego z dowódców zespołów. Wasz dowódca będzie z kolei 

odpowiadał przed głównodowodzącym (z uwagi na to, że liczba graczy 

na serwerze nie pozwala na ścisłą strukturę wojskową; 

głównodowodzący, jest najczęściej również dowódcą całego oddziału, 

własnego zespołu ogniowego i bierze bezpośredni udział w 

działaniach pierwszej linii). 

  

 Praca zespołowa 

Kluczowym aspektem naszej ekipy jest działanie w zgranych, dobrze 

zdyscyplinowanych zespołach. Pojedynczy gracz na polu walki nie 

jest nawet w połowie tak skuteczny jak grupa czterech ludzi 

działających jak jedna pięść. Zespoły dbają o swoich członków i o 

siebie nawzajem. 

Zwróćcie uwagę, że w PJO nie ma z góry ustalonych przynależności 

do drużyn i dowódców. Będziecie zgrupowani z różnymi graczami, 

zespołami ogniowymi, oddani pod dowodzenie różnym graczom. Wasze 

zrozumienie tego poradnika pozwoli Wam operować jako część spójnej 

i efektywnej grupy bez względu na to, kto dokładnie znajdzie się w 

Waszym zespole ogniowym. 



 

 Podstawowe obowiązki członka zespołu ogniowego 

Chcąc grać na możliwie jak najwyższym poziomie koordynacji oraz 

pracy zespołowej; każdy gracz musi zapoznać się z rozmaitymi 

elementami rozgrywki, aby nie psuć gry sobie i innym. Podstawową 

sprawą jest zakres obowiązków każdego gracza w trakcie „misji”. 

KAŻDY gracz MUSI przestrzegać, być świadom i stosować się do 

poniższych zasad: 

  Jako piechota musicie... 

– Znać swój zespół ogniowy. Pamiętajcie kto jest w waszym 

zespole. Upewnijcie się że potraficie rozpoznać głos waszego 

dowódcy i innych członków zespołu. 

– Słuchać waszego dowódcy i wykonywać jego polecenia. 

Trzymajcie się swojej drużyny i nie zawracajcie dupy waszemu 

dowódcy swoimi pomysłami w trakcie wykonywania manewrów. 

– Przestrzegać dyscypliny ognia. Nie bądźcie tym kutasem, co 

niszczy ciche podejście z powodu przypadkowego strzału lub siania 

kulami bez zgody dowódcy. Gdy już robi się gorąco, a element 

zaskoczenia poszedł się jebać; zazwyczaj należy strzelać do 

wszystkiego co stanowi zagrożenie.  



Do tego czasu przestrzegajcie zasad dyscypliny ogniowej 

wyznaczonych przez Waszego dowódcę. (domyślnie strzelać wyłącznie 

na rozkaz, lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia tj. 

wrogi żołnierz Was zauważył i wycelował do Was). Więcej na ten 

temat, w dziale "Zasady dyscypliny ognia". 

– Zachowywać właściwe odstępy. Wchodzenie koledze na plecy 

zabija. Zachowajcie odstęp kilku metrów od innych członków drużyny. 

W przeciwnym razie granat, rakieta lub karabin maszynowy będzie 

miał niezły ubaw z całą ściśniętą grupą. 

 

– Zachować czujność i świadomość obecnej sytuacji, unikać 

patrzenia cały czas w jeden punkt, pamiętać gdzie mogą/znajdują 

się sojusznicze jednostki. Dzięki temu wrogie jednostki nas nie 

zaskoczą; nie pozabijamy siebie nawzajem; pozwoli Wam wyczuć jaki 

obszar może wymagać dokładniejszej obserwacji na podstawie 

zachowań i wiedzy o obszarze działań Waszych kolegów. Więcej na 

ten temat znajdziecie w dziale „Świadomość sytuacji”. 

– Kryć sektory ! Przez cały czas trwania „misji” należy 

starannie się rozglądać wypatrując zagrożeń i strategicznych 

punktów. Pokrycie 360' jest wymagane na każdym kroku. To oznacza, 

że w grupie czterech graczy, każdy kryje inny sektor. Dobre krycie 

sektorów sprawia, że jesteśmy znacznie mniej podatni na 



zaskoczenie przez wroga. Gdy się zatrzymujemy jedna osoba powinna 

zawsze obserwować tył. W przypadku, w którym widzicie że nikt nie 

patrzy na tyły, przejmijcie ten sektor. Wasz zespół później wam 

podziękuje. 

 

– Wypatrywać i zgłaszać obecność wrogich jednostek. W przypadku 

wykrycia wroga należy podać kierunek w jakim się on znajduje np. 

przód/tył/lewo/prawo jeśli wszyscy zainteresowani wiemy o jaki 

kierunek chodzi. W przeciwnym wypadku należy podać kierunek 

korzystając z kompasu. Więcej na ten temat w dziale „Raport 

sytuacyjny”. 

– Znać swojego wroga. Nie strzelajcie po prostu do wszystkiego 

co się rusza i na drzewo nie spierdala. Jeżeli nie macie pewności 

nie strzelajcie. Zapytajcie innego członka zespołu o identyfikację 

celu. Gdy już pociągniecie za spust, nie cofniecie kuli. Nie 

bądźcie kutasem co strzela do swoich i cywili. 

– Przestrzegać dyscypliny radiowej. Nie nadawajcie głupot, 

blokując kanał, gdy cisza radiowa jest potrzebna. 

– Unikać wchodzenia na linię ognia. Gdy musicie kogoś wyminąć w 

sytuacji bojowej, starajcie się robić to za jego plecami. Jeżeli 

okaże się to niemożliwe, zwróćcie się do niego po imieniu, 

zakomunikujcie to i upewnijcie się że Was rozumie. Jak do 

wszystkiego, używajcie głowy. Zapobiegniecie przypadkowym 



postrzałom jeśli nie będziecie wbiegać koledze przed lufę karabinu. 

– Zawsze działać w parach. Więcej na ten temat w następnym 

dziale poradnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Działanie w parach „dwójkami” 

Koncepcja dwójek zakłada że każdy członek piechoty ma przynajmniej 

jednego anioła stróża, który uważa na niego i kryje mu dupę przez 

cały czas. Dwójki ustala dowódca zespołu ogniowego. 

  Podstawowe obowiązki w działaniach dwójkami... 

– Trzymajcie się swojego kolegi z pary. Gdy się przemieszcza, 

idziecie razem z nim. Razem jesteście znacznie bardziej skuteczni 

niż osobno i macie większą szansę przeżycia.   

– Informujcie swojego kolegę o tym co robicie i/lub co 

zamierzacie. Bardzo ważne jest abyście dobrze się porozumiewali i 

wykonywali wszystko razem. Jeśli się przemieszczacie, informujcie 

o tym, aby wasz partner mógł was odpowiednio ubezpieczać. 

– Ubezpieczajcie swojego kolegę. Gdy wasz kolega patrzy w 

jednym kierunku, Wy patrzycie w innym. Gdy zamierza przebiec przez 

niebezpieczny, odkryty teren np. ulicę, ubezpieczacie go. 

– Wyciągacie swojego kolegę ze strefy walki kiedy jest 

nieprzytomny lub ranny. Jeżeli stracicie przytomność, możecie 



liczyć na Waszego kolegę, który Wam pomoże. Podobnie w przypadku, 

gdy Wasz kolega padnie i nie ma z nim kontaktu tylko jęczy z bólu, 

Waszym zadaniem jest go uratować lub sprawić by ktoś inny np. 

medyk udzielił mu pomocy. Może to oznaczać przeciągnięcie go w 

bezpieczne miejsce; zaniesienie go do sanitariusza; ukrycie jego 

pozycji używając granatów dymnych; lub po prostu neutralizacja 

zagrożenia. Pamiętajcie jednak; nie przydacie się mu martwi; jeśli 

sytuacja nie pozwala na natychmiastowe udzielenie mu pomocy Waszym 

zadaniem jest sprawić, by sytuacja stała się możliwie bardziej 

korzystna; zazwyczaj oznacza to zabezpieczenie terenu lub 

skoordynowana eliminacja/pokrycie ogniem wroga przez innych 

członków zespołu ogniowego. 

Jeśli wasz kolega dostał, należy wykonać szybką ocenę tego czy 

jest ranny czy martwy. Martwy może poczekać, natomiast ranny może 

wymagać natychmiastowej pomocy medycznej i Wasze działania będą 

decydować o jego życiu i śmierci. 

Gdy wasz kolega oberwie, wezwijcie innych członków zespołu by 

osłaniali ogniem, gdy będziecie go odciągać w bezpieczne miejsce. 

Gdy już znajdziecie się za osłoną, wezwijcie sanitariusza i 

upewnijcie się że Waszemu koledze udzielana jest pomoc. W 

zależności od sytuacji będziecie ubezpieczać sanitariusza w 

trakcie udzielania pomocy albo wrócicie do drużyny by kontynuować 

walkę. 



Granie wedle tych zasad jest kluczowym czynnikiem wpływającym na 

powodzenie każdej „misji” studiujcie je, znajcie je i stosujcie 

się do nich. 

 

Świadomość i ocena sytuacji 

Wiedza i zmysły wagę złota 

Jedną z podstawowych rzeczy, utrzymujących graczy przy ich 

wirtualnym życiu jest czujność oraz zdolność do szybkiej i trafnej 

oceny sytuacji. Oznacza to zapamiętywanie i bycie świadomym 

otaczającego świata gry wraz z jego najdrobniejszymi szczegółami. 

Ma to bezpośrednie przełożenie na Waszą zdolność do podejmowania 

racjonalnych decyzji. 

Zachowanie świadomości sytuacji jest kluczowym elementem 

zapobiegającym śmierci. Właściwie zachowana czujność na „misji” 

pozwoli Wam dostrzec wroga zanim ten dostrzeże was; wykryć 

zasadzkę zanim w nią wpadniemy; zauważyć osobliwe elementy terenu, 

mogące wskazywać obecność min, pułapek, wrogich pojazdów, umocnień 

i wielu innych. Do obowiązków każdego gracza PJO należy zachowanie 

czujności i wiedzy o terenie działań ! 

By wykształcić w sobie nawyk czujności, przestrzegajcie poniższych 

wytycznych: 

Podstawowe wytyczne do zachowania właściwej oceny 

sytuacji: 

– Niezależnie czy idziecie, czy stoicie; zawsze wypatrujcie 

wroga. Prawo Murphy-iego głosi, że moment, w którym opuszczasz 

gardę i się nie rozglądasz, to moment, w którym pojawi się wróg. 

– Osłaniajcie sektor, który został wam wyznaczony i/lub strefę, 

która wymaga dodatkowej uwagi. Dostosujcie się do sytuacji i 

bądźcie gotowi wybrać i ubezpieczać kierunek, z którego może 

nadejść zagrożenie, gdy stwarza on potrzebę dodatkowej obserwacji. 

– Gdy się zatrzymujecie, zejdźcie na kolano, znajdźcie osłonę 

jeśli to możliwe i kontynuujcie obserwację. 



– Bądźcie do kurwy nędzy czujni ! Nie ma bezpiecznych miejsc w 

strefie walki. Jeśli opuścicie gardę zginiecie; lub co gorsza 

zginą przez to Wasi towarzysze. Danie się zabić to jedno, ale 

śmierć kolegi lub całego zespołu przez Waszą nieuwagę grozi sądem 

polowym. 

– Uważajcie na to, by nie patrzeć zbyt długo w jeden punkt. 

Dzieje się tak wtedy, kiedy gracz obsesyjnie skupia się na jednym 

obiekcie (np. żołnierzu wroga) że przestaje obserwować i być 

świadomym ciągle zmieniającej się sytuacji. Pamiętajcie, że na 

każdego wroga, którego widzicie, przypada zazwyczaj trzech lub 

czterech (albo więcej) takich, których nie widzicie. Obsesyjne 

gapienie się na jednego żołnierza lub obiekt sprawia; że stajecie 

się bardziej podatni na oflankowanie i zaskoczenie. 

– Jeżeli to możliwe, starajcie się orientować w Waszym 

położeniu na mapie, jak i położeniu istotnych dla „misji” obiektów. 

Zapamiętajcie to sobie dobrze. Gdy Wasz dowódca postanawia 

zatrzymać się by zerknąć i obmyślić plan, lub omawia plan z 

dowódcą innej drużyny NIE PATRZYMY NA TĄ PIERDOLONĄ MAPĘ ! Należy 

starannie kryć sektory i czekać na rozkazy. Jako strzelec piechoty 

mapę otwieracie niemal wyłącznie na wyraźne polecenie Waszego 

dowódcy. Sztuka polega na tym by zapamiętywać teren po jakim się 

poruszacie, by w przypadku ewentualnej śmierci dowódcy lub na jego 

polecenie być na podstawie zapamiętanych przez Was szczegółów 

zdolnym do prawidłowego określania pozycji. 

Kolejny dział prezentuje dodatkowe porady w kwestii oceny sytuacji. 

Czego wypatrywać, czego nasłuchiwać i na co uważać 

Istnieje wiele rzeczy na które gracz musi uważać i których 

wypatrywać podczas różnych „misji”. W zależności od tego czy trwa 

walka czy nie; możecie chcieć skupić się na innych aspektach 

czujności sytuacyjnej. W związku z powyższym ten podrozdział 

został podzielony na cztery części: 1.ogólne, 2przed walką, 3.w 

trakcie walki, 4.po walce. 



Ogólne 

Na te rzeczy uważajcie przez cały czas, niezależnie czy trwa walka 

czy nie. 

-Gdzie znajdują się sojusznicze jednostki? Ta wiedza pozwoli wam 

wybrać strefę do obserwacji i zapobiegnie przyjacielskiemu 

ostrzałowi. 

– Gdzie może znajdować się wróg w stosunku do Was? Gdzie 

znajdują się pozycje, które może zajmować ? Jak zminimalizować 

odsłonięcie względem wroga ? 

– Gdzie znajduje się najbliższa osłona lub zasłona? (i nie 

chodzi tu o firanki) Ważne, by wiedzieć takie rzeczy w przypadku 

nagłego dostania się pod ogień nieprzyjaciela. 

– Gdzie patrzą inni członkowie mojego zespołu ogniowego? 

Wiedząc gdzie patrzą inni, będziecie mogli przejąć i/lub poszerzyć 

Wasz sektor aby zespół pokrywał 360'. 

Przed walką zwróćcie uwagę na: 

Zwracajcie szczególną uwagę na poniższe rzeczy, gdy zbliża się 

walka. Jeśli czytaliście do dej pory powinniście zadawać pytanie 

„Ale czy nie było wcześniej napisane, żeby zwracać na te rzeczy 

uwagę przez cały czas ? Zgadza się ! Właśnie tak ! 

– Linia drzew. Pnie drzew stanowią dobrą osłonę, dlatego często 

będą wykorzystywane przez wroga do zasadzek oraz ukrycia. 

– Krzaki. Stanowią dobrą zasłonę/ukrycie i można przez nie 

strzelać. 

– Wielkie kamienie, głazy, kamienne ogrodzenia i powalone 

drzewa. Wszystkie z powyższych stanowią dobrą osłonę i przyciągają 

potencjalnych przeciwników do wykorzystania podobnych elementów 

terenu. Zauważcie, że drzewa powalone w trakcie trwania „misji” 

nie dadzą osłony, podczas gdy te, które leżały wcześniej, 

przeciwnie. 

– Dachy budynków. Szczególnie te połączone ze schodami oraz 

skrzyniami wentylacyjnymi. Może to stanowić dobrą osłonę dla kogoś 



kto wykorzystuje dach jako pozycję strzelecką. 

– Krawędzie okien. O ile z łatwością zauważycie kogoś stojącego 

na wprost okna, o tyle zauważenie kogoś przywartego do ściany obok 

ramy okna wymaga znacznie staranniejszej obserwacji. 

– Krawędzie ścian, budynków itd. Twarda osłona taka jak mury 

budynków przyciąga nie tylko sojuszników. 

– Wystające budowle. Snajperzy, kaemiści i obserwatorzy lubią 

znajdować się na podwyższonej pozycji względem wroga. Będąc tego 

świadomym i wyszukując zagrożenia, można uniknąć paskudnych 

niespodzianek. 

W trakcie walki wypatrywać: 

Gdy już nawiązaliście kontakt z przeciwnikiem i prowadzicie 

wymianę ognia; zwróćcie uwagę na poniższe rzeczy: 

– Błysk lub dym z lufy. Możecie nie zawsze dokładnie widzieć 

pozycję Waszego wroga. Ta wielka kupa pyłu i/lub błyski 

pojawiające się z jednego miejsca mogą wskazywać pozycję, z której 

pruje do was wróg. 

– Smugi. Pociski smugowe to świetny sposób by zakomunikować 

wszystkim „Tutaj jestem, stąd strzelam !”. To najbardziej 

oczywisty sposób na zlokalizowanie pozycji z której pruje wróg. 

Nie wszystkie rodzaje broni i amunicji zostawiają smugi. Niektóre 

są widoczne np. tylko poprzez noktowizję. Miejcie na uwadze, że 

smugi pocisków lecących bezpośrednio w Waszą stronę będą trudne, 

jeśli nie niemożliwe do wykrycia za dnia. 

– Dym. Gdy wroga jednostka strzela z broni ciężkiej tj. 

wyrzutni rakiet najczęściej pozostawia po sobie kłęby dymu 

spowodowane gazami wylotowymi. Możecie również spostrzec wrogie 

zasłony dymne. Uważajcie jednak; poza maskowaniem swojej pozycji, 

wrogie jednostki mogą użyć dymu jako dywersji. 

– Martwi wrogowie. Jest to szczególnie przydatne, gdy kontakt z 

wrogiem został nawiązany przez inny zespół, wsparcie moździerza 

bądź wsparcie z powietrza. Martwi żołnierze dają Wam znać gdzie 



znajdowały się wrogie jednostki; jaki był to rodzaj jednostek 

(siły specjalne, regularna piechota itd.), a nawet gdzie wciąż 

mogą się znajdować. 

Po walce wypatrujcie: 

Gdy wróg wycofał się, został zlikwidowany, bądź podchodzicie do 

sterty martwych ciał zwracajcie uwagę na : 

– Maruderzy (żołnierze "Rambo", twardziele, którzy mimo ran są 

w stanie boleśnie ugryźć). To że wydaje się wam, że wszystkich 

zabiliście nie oznacza że faktycznie tak jest. W ostatnim zrywie 

agonalnym żołnierze często są w stanie zdziałać cuda. Nie 

lekceważcie niedobitków. 

– Nieprzytomni wrogowie. Możecie podchodzić do wroga, który 

zemdlał od ran. Nigdy nie zakładajcie że jest martwy. Upewnijcie 

się. 

– Ładunki wybuchowe. Gdy jakieś zauważycie, natychmiast 

zameldujcie o tym Waszemu dowódcy i opuście strefę potencjalnego 

zagrożenia. Ładunki mogą być ukryte w trawie i trudne do 

dostrzeżenia. Zachowajcie odstępy. Najlepiej gdy ciała sprawdzają 

nie więcej niż dwie osoby. 

– Jeśli nie jest to sprzeczne z rozkazami sprawdźcie 

wyposażenie jakie pozostawił po sobie wróg. Jeżeli porzucili 

wartościowy sprzęt tj. wyrzutnie rakiet, ckm-y, rakiety 

przeciwlotnicze etc. istnieje duża szansa, że wróg jest 

zdezorganizowany. Może to wpłynąć na dalszą decyzję o tym czy 

warto za nim podążać. Teraz zapamiętajcie sobie żołnierzu. 

PRZEZBRAJANIE SIĘ NA BROŃ WROGA JEST SUROWO ZABRONIONE! Wyjątek 

stanowi wyraźna zgoda Waszego dowódcy. Wszelkie używanie broni 

wroga bez upoważnienia będzie surowo karane. Warto wspomnieć, że 

powyższy punkt nie oznacza iż w trakcie zabezpieczania obszaru 

możecie się nagle odłączyć od grupy by sprawdzać skrzynie z 

wyposażeniem lub trupy. Najlepiej będzie jak poinformujecie 

Waszego dowódcę o obecności i miejscu, w którym może znajdować się 



sprzęt wroga, zanim wykonacie choćby krok w jego stronę. Bieganie 

jak z przysłowiowym „Chujem w dupie” prowadzi z reguły do śmierci, 

ściągnięcia ostrzału, utraty przewagi i dyscypliny w zespole. 

 

Słuchać! 

Dobre ucho jest równie ważne jak dobre oko. Jest kilka rzeczy, 

których powinniście nasłuchiwać nieustannie: odgłosy walki, 

dźwięki pojazdów, kroki, rozmowy wroga. 

– Odgłosy walki. To chyba oczywiste. Jeśli słyszycie strzały, 

spróbujcie zdefiniować skąd pochodzą. Bezzwłocznie zakomunikujcie 

o nich wszystkim dookoła jeśli jeszcze o nich nie wiedzą. Im 

więcej czasu poświęcicie w grze, tym lepiej będziecie w stanie 

określać kierunek z którego pada strzał, jak i rodzaj użytej broni. 

– Dźwięki pojazdów. Wraz z doświadczeniem, będziecie coraz 

lepiej wyczuleni na odgłosy pojazdów znajdujących się nawet w 

dużej odległości od Was. Dobry gracz jest w stanie określić rodzaj 

pojazdu na podstawie wydawanego dźwięku, jeszcze zanim się zbliży. 

Pozwala to zachować inicjatywę, by przygotować odpowiedni manewr i 

nie dać się niepotrzebnie zaskoczyć. 

– Kroki. Zarówno Wy; Wasz zespół, jak i wrogowie robicie pewien 

raban w trakcie poruszania się. Czasami będzie to jedyna wskazówka 

o obecności wroga. W gęstym terenie oraz przemieszczając się 

pomiędzy murami i płotami, będziecie w stanie wykryć wroga zanim 

wpadniecie mu przed lufę. 

– Głosy. Wrogowie również się porozumiewają. Jeśli słyszycie 

jakieś podejrzane rozmowy ludzi, których głosów nie rozpoznajecie 

(zwłaszcza w obcym języku) będzie to zapewne wrogi żołnierz. 

 

 

 

 

 



Swój czy Wróg?! 

Wprowadzenie do identyfikacji celu. 

Bycie w stanie właściwie określić, czy dana jednostka jest 

sojusznicza, czy też wroga, jest jedną z najistotniejszych 

umiejętności w trakcie trwania „misji”. Wymaga jednak nieco uwagi 

i praktyki. Bardzo ważnym jest, by KAŻDY gracz potrafił odróżnić 

umundurowanie, podstawowe uzbrojenie oraz pojazdy wroga na tle 

jednostek sojuszniczych. Gracz, który ma z tym problemy stanowi 

zagrożenie dla drużyny i powodzenia „misji”. 

Poniżej znajduje się kilka podpowiedzi, na temat tego: „Jak 

uniknąć strzelania do swoich ?” 

 

Jak zapobiec przyjacielskiemu ostrzałowi ? 

– Przede wszystkim nie trzymajcie palca na spuście. Trzymaj 

palec na środkowym przycisku myszy i/lub zabezpiecz broń 

(domyślnie shift+~). Unikniecie tym samym przypadkowym awariom 

broni skutkujących postrzeleniem kolegów z ekipy. 

– Myślcie zanim naciśniecie spust. Przeprowadźcie identyfikację 

celu w myślach zanim zaczniecie strzelać. Jeśli coś jest nie tak; 

cel Was nie atakuje; posiada broń nie pasującą do wrogiej frakcji; 

nie wygląda jak wroga jednostka mimo iż znajduje się na terenie 

przez niego okupowanym – nie strzelać. To może być sojusznik. Nie 

warto ryzykować, jeśli nie macie pewności. 

– W przypadku wątpliwości – nie strzelać. Poproście kolegę z 

dwójki lub Waszego dowódcę by się temu przyjrzał. Osoby z 

zaawansowaną optyką w postaci przeróżnych celowników lub lornetek 

będą w stanie lepiej się temu przyjrzeć. 

– Pamiętajcie o tym, gdzie mogą znajdować się sojusznicze 

jednostki. Podajcie też swoją pozycję innym grupom gdy będzie to 

wymagane. 

– Odgłosy wydawane przez broń pomagają we właściwej 

identyfikacji celu. W większości przypadków, przezbrajanie się na 



systemy uzbrojenia wroga jest surowo zakazane. Dzięki temu 

jesteście w stanie trafnie określić kto strzela. Uważajcie jednak. 

Inteligentny wróg może zmienić broń w celu dywersji. Ponadto mogą 

wystąpić „misje”, w których zarówno nasza jak i wroga frakcja 

wykorzystujemy ten sam rodzaj systemów strzeleckich. 

 

Jak nie dać się zabić? 

Podstawy poruszania się w boju 

Wytyczne do sposobu poruszania się w terenie działań. 

Sposób poruszania się jest podstawową sprawą w kwestii – jak nie 

dać się zabić ? Dobry sposób poruszania się skutkuje powodzeniem 

„misji”. Marne przemieszczanie się powoduje nagły prześwit w 

Waszym ciele. Stosowanie poniższych metod zapobiegnie takim nagłym 

przeciągom. 

– Poruszajcie się od osłony do osłony, lub z ukrycia do ukrycia. 

Jeżeli jesteście pod ostrzałem róbcie to szybkimi skokami. 

Upewnijcie się że wiecie dokąd później się udać; zanim zaczniecie 

biec w tym kierunku. Zapobiegniecie tym samym byciu złapanym na 

otwartej przestrzeni bez planu.  

– Zachowajcie odpowiednie odstępy od siebie nawzajem. 

Wchodzenie koledze na plecy zabija. Starajcie się zachować odstęp 

co najmniej pięciu metrów od siebie gdy jest to możliwe. Dziesięć 

metrów jest jeszcze lepszym rozwiązaniem. To zminimalizuje straty 

spowodowane dostaniem się pod ostrzał artyleryjski, wybuch granatu, 

a nawet w przypadku znalezienia się w zasadzce lub napotkaniu 

patrolu wroga.  



 

– Oszczędzajcie oddech. Jeśli sytuacja tego nie wymaga – nie 

biegnijcie. Ciągłe bieganie po polu walki prowadzi do nieuchronnej 

śmierci. Żołnierz zmęczony bieganiem nie jest w stanie skutecznie 

prowadzić ognia. Każdy gracz powinien zachować możliwie jak 

najlepszą kondycję, aby w sytuacji kryzysowej (tj. ostrzał 

snajperski, zasadzka) móc szybko znaleźć osłonę i być w stanie 

walczyć. Jeśli już musicie biec – biegnijcie truchtem. Sprint 

zostawcie na wyjątkowe sytuacje. 

– Wiedzcie gdzie uskoczyć w przypadku zagrożenia. Jeśli do tej 

pory tego nie załapaliście to przypominamy. Powinniście być w 

stanie odruchowo, bez zastanawiania się, rzucić się do najbliższej 

osłony w przypadku niespodziewanego ataku wroga. Ostatnim miejscem, 

w którym chcecie się znaleźć jest to w którym stoicie w chwili 

nawiązania kontaktu z wrogiem. Pamiętajcie; jeśli to zasadzka to 

ktoś prawdopodobnie właśnie ma Was na celowniku lub próbuje was 

wziąć na cel. Szybko uskoczcie na lepszą pozycję i odpierajcie 

atak chroniąc przede wszystkim Waszego dowódcę. 

– Gdy się zatrzymujecie, kucnijcie. Kucanie zmniejsza 

powierzchnię trafienia. Jesteście również mniej widoczni. Kucajcie 

za każdym razem, gdy się zatrzymujecie na dłużej niż kilka sekund. 

Jeśli zamierzacie pozostać na pozycji przez dłuższy czas, warto 

znaleźć dobre miejsce i się położyć (nie, nie do spania żołnierzu). 



 

– Podstawowym tempem piechoty jest marsz. Marsz pozwala na 

poruszanie się z wyciągniętą i gotową do strzału bronią. 

Poruszacie się wtedy powoli i rozważnie. Marsz sprzyja wysokiemu 

poziomowi orientacji w terenie, czujności, oraz prawidłowemu 

skoordynowaniu manewrów. Zauważcie, że celując z broni w marszu 

możecie się poruszać szybciej lub wolniej. (domyślnie lewy shift) 

 

 



– Wykorzystujcie cienie przy poruszaniu się  w nocy. 

Znajdowanie się w cieniu w połączeniu z powolnym poruszaniem się 

sprawia, że trudniej Was dostrzec. 

– Uważajcie na ekspozycję własnej sylwetki na tle nieba. Gdy 

pokonujecie szczyty gór i wzniesień wasza sylwetka jest wyraźnie 

widoczna z niższej pozycji na tle błękitnego nieba. Gdy musicie 

iść wzdłuż szczytu, zejdźcie nieco ze wzniesienia. Jeżeli 

spodziewacie się, że wróg może patrzeć w waszą stronę; starajcie 

się obniżyć postawę (czołgać się) i poruszać się przynajmniej 

częściowo ukrytym w roślinności, aż do momentu gdy stojąc 

przestaniecie sterczeć na tle nieba jak kutas w Disneylandzie. 

 

 

Osłona i ukrycie. 

Podstawą przeżycia na polu walki jest upewnienie się że wróg Was 

nie widzi, lub nie może Was trafić. Najlepiej gdy obie te rzeczy 

są zachowane. 

Szybko zdacie sobie sprawę, że znalezienie odpowiedniej osłony lub 

ukrycia przed wrogiem w trakcie walki w sposób umożliwiający 

odpieranie wroga, jest podstawą przetrwania.  

Przede wszystkim musicie poznać różnicę pomiędzy elementami 



otoczenia dającymi twardą osłonę a tymi, dzięki którym można się 

ukryć. Powinniście zawsze szukać jednego z powyższych w trakcie 

walki. Jeżeli wróg nie będzie w stanie Was zlokalizować, nie 

będzie mógł skutecznie was atakować. Nawet, jeśli odkryje Waszą 

pozycję; twarda osłona pomoże wam przeżyć. 

 

 

Do ukrycia się (zasłony) można wykorzystywać wszystko to, co 

sprawi, że trudniej będzie Was dostrzec. Zazwyczaj są to cienkie 

stalowe blachy, krzewy, palety oraz wszystko to, co można łatwo 

przebić pociskiem karabinowym. 

 

Osłoną, jest wszystko to, co jest w stanie zatrzymać pocisk wroga. 

Zazwyczaj są to pnie drzew, ściany z cegieł, pojazdy etc. 

Pamiętajcie, że osłona jest skuteczna w zależności od tego co do 



Was wali. Podczas gdy ściana z cegieł zapewni wam osłonę przed 

pociskiem karabinowym; RPG lub strzał z działa czołgu rozwali 

zarówno ścianę, jak i Was w drobny mak. 

 

 

Chowanie się za osłoną i punkt widzenia. 

Ważną rzeczą w całej serii gier BIS-u jest fakt, iż widok jaki 

widzimy z przyrządów celowniczych znajduje się nieco w prawo i do 

dołu względem naszego ciała i normalnego widoku. Mając to na 

uwadze, możemy czasami odsłaniać mniejszą powierzchnię naszego 

ciała względem wroga. 

 



Powyższa ilustracja pokazuje jak wykorzystać do tego pień drzewa. 

To samo można zrobić z każdym innym rodzajem osłony. Znacząco 

zwiększy to Wasze szanse przeżycia. 

 

Wychylanie się. 

Przechylanie górnej części ciała w celu sprawdzenia co znajduje 

się za rogiem, pozwala zachować element skradania się oraz 

wystawia znacznie mniejszą powierzchnię Waszego ciała na atak 

wroga. 

 

Pamiętajcie, że ciągłe, wielokrotne wychylanie się z tego samego 

miejsca sprawia, iż w przypadku wykrycia, wróg przygotuje się do 

zrobienia wam krwawej dziury w głowie, przy kolejnej próbie. 

Starajcie się na zmianę wstawać i kucać przy częstym wychylaniu 

się. Jeśli wydaje się wam, że wrogie jednostki mogły was namierzyć 

– znajdźcie inna pozycję. 

 

Celność i odsłonięcie na ostrzał w zależności od 

przyjętej postawy ciała. 

Celne strzały, jakie jesteście w stanie oddawać z Waszej broni 

zależą pośrednio od tego jaką pozycję zajmujecie do strzału. 

Pozycja stojąca jest najbardziej niekorzystną. Klęcząc jesteście 

bardziej stabilni. Pozycja leżąca stanowi najlepszą pozycję do 



strzału. Pamiętajcie by wykorzystywać osłonę i elementy otoczenia 

do podparcia broni przed strzałem gdy tylko jest to możliwe. 

 

Strzelanie przez różne szczeliny i otwory. 

Jeśli używacie okien lub innych otworów do prowadzenia ognia 

pamiętajcie o tym: 

– Bądźcie jak najgłębiej pomieszczenia w którym się znajdujecie. 

Uważajcie na to, by lufa karabinu nie wystawała z okna i nie 

zdradzała waszej dokładnej pozycji. W najlepszym przypadku 

ukryjecie również rozbłysk broni oraz dym gazów wylotowych. 

 

– Jeżeli możecie starajcie się ustawiać po lewej stronie okna. 

W ten sposób większa część Waszego ciała pozostanie osłonięta 

przez ścianę. 

Pojazdy jako osłona. 

Pojazdy w mgnieniu oka mogą służyć jako osłona przed ostrzałem. 

Skuteczność tej metody zależy oczywiście od typu pojazdu za jakim 

próbujemy się schować. Schowanie się za rowerem spowoduje jedynie 

uśmiech na twarzy wroga zanim Was podziurawi; z kolei ukrycie się 

za ciężkim pancerzem  wraku T-72 może uratować Wam skórę. 

 

W przypadku działań piechoty wspólnie z pododdziałami 



zmechanizowanymi lub pancernymi, można wykorzystać pancerz pojazdu 

do osłony piechoty przed lekkim ostrzałem (głównie amunicji 

karabinowej). Doświadczone załogi potrafią nawet osłaniać piechotę 

ogniem w ruchu. Będzie to dokładniej opisane w dziale „Działania 

sił połączonych”. Poniżej znajduje się kilka wskazówek jak 

skutecznie używać pojazdy jako osłonę przed ostrzałem karabinowym. 

 

 

Korzystanie z pojazdów jako osłony. 

– Trzymajcie się tak daleko od pojazdów jak to możliwe w 

obecnej sytuacji. Pojazdy w grze mają paskudną tendencję do 

wybuchania w przypadku ciężkiego uszkodzenia. Im dalej znajduje 

się wróg, tym dalej od pojazdu możecie się trzymać. Czasami jednak; 

gdy wróg znajduje się blisko, nie ma innej osłony i znajdujecie 

się pod ciężkim ostrzałem należy podjąć ryzyko i trzymać się 

blisko pancerza. 

– Koła pojazdów kołowych stanowią solidną osłonę (przynajmniej 

do chwili zniszczenia). Używajcie ich gdy to tylko możliwe. W 



zależności od poziomu wysokości na jakiej znajduje się wróg 

względem Was, chowanie się w innym miejscu niż za kołem, może 

sprawić, że będziecie łatwym celem. Rykoszety jeszcze bardziej 

utrudniają ukrywanie się za pojazdami. W skrócie: chowajcie się za 

kołami, albo szykujcie nagłą zmianę pozycji do lepszej osłony. 

 

-Upewnijcie się, że używając do tego pojazdu z załogą, nie stoicie 

na tyle blisko, by nagły zwrot pojazdu spowodował uszczerbek na 

zdrowiu. Porozumiewajcie się z pojazdem tak by załoga wiedziała że 

znajdujecie się w pobliżu i uważała na Was. 

-Dobrze wyszkolona załoga pojazdu opancerzonego potrafi zapewnić 

wsparcie ogniowe w ruchu, jednocześnie osłaniając piechotę 

pancerzem. Jest to szczególnie przydatne, gdy miejsce z którego 

zbliżacie się do pozycji wroga, posiada mało elementów mogących 

służyć jako osłona lub kryjówka. Należy pamiętać o tym, by w miarę 

możliwości piechota nie skupiała się ciasno za pojazdem, który 

może być zmuszony do nagłego wycofania się i przy okazji 

przypadkowego wbicia w ziemię graczy podążających za nim. Wybuch 

uszkodzonego pojazdu potrafi wysadzić w powietrze cały oddział. 

 



Ciało kolegi jako osłona. 

Wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych środków. Gdy sprawy 

mają się naprawdę źle, pamiętajcie że ciała poległych mogą służyć 

jako pewna osłona przed kulami. Jeśli Wasz zespół został przeżuty 

przez wroga w zasadzce a próba ucieczki do osłony wiązałaby się z 

niechybną śmiercią – użyjcie ciała poległego żołnierza jako 

prowizorycznej osłony i odpowiadajcie ogniem. Nie jest to nic 

przyjemnego wiem, ale może decydować pomiędzy wygraniem starcia a 

dołączeniem do zmarłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strzelanie 

Każdy w PJO jest strzelcem piechoty 

Strzelec piechoty to pierwsza i podstawowa postać, w jaką 

przyjdzie Wam wcielać się podczas rozgrywek co-op. Możecie 

kierować czołgiem, latać śmigłowcami, leczyć żołnierzy; ale koniec 

końców NASTĄPI taki moment, w którym będziecie musieli użyć broni 

palnej(karabin, strzelba, pistolet), by ocalić własną skórę lub 

tyłek kolegi. 

 

Czołgi ulegają uszkodzeniu. Śmigłowce mogą się rozbić. Załoga 

moździerza może zostać zaatakowana z bliska. Gdy robi się gorąco i 

każdy oddany strzał się liczy – nie zawiedźcie Waszych towarzyszy 

Waszym marnym strzelaniem. 

 

Zasady dyscypliny ognia. 

Dyscyplina ognia leży w kwestii decyzji dowódcy zespołu ogniowego, 

który decyduje o sposobie użycia systemów uzbrojenia na polu walki. 

Na nasze potrzeby, wykorzystujemy trzy podstawowe sposoby 

postępowania. Jedna z nich „żółta” - jest ona rzadko używana. 

Częściej usłyszycie czerwoną lub zieloną. Zdrowy rozsądek jest 

wymagany w obu przypadkach. Ważnym jest by wiedzieć KIEDY używać 

broni, nie tylko jak. 



 

Zważcie, że w niektórych „misjach”, będziecie musieli przejąć 

pewne pojazdy, budynki lub obiekty w stanie nienaruszonym. W takim 

przypadku, Wasz dowódca wyda rozkaz stosownego stosowania ognia 

wobec danego obiektu. Dla przykładu : może zakazać strzelania do 

konkretnej ciężarówki i ostrożnego prowadzenia ognia do wrogów 

znajdujących się w jej pobliżu. 

 

W ogólnie pojętej praktyce definicje zasad dyscypliny ogniowej 

prezentują się następująco : 

Postawa Czerwona : 

Atakować wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 

zespołu. Starajcie się nie atakować bez potrzeby. Jeśli pododdział 

dostał się pod wrogi ostrzał, macie pozwolenie na odpowiedzenie 

ogniem, by odzyskać panowanie nad sytuacją i/lub zabić/zmusić 

wroga do ucieczki.  W przypadku, gdzie wrogie jednostki prowadzą 

jedynie rozpoznanie ogniem i nie zadają skutecznego ostrzału, 

decyzja o kontrataku należy do dowódcy. 

Postawa żółta : 

Atakować jedynie po dokonaniu pełnej identyfikacji celu i na 

wyraźny rozkaz dowódcy. Ta postawa jest głównie używana przy 

obserwacji i w przypadku prawdopodobieństwa obecności ludności 

cywilnej. Postawa żółta jest używana wyjątkowo rzadko. 

Postawa zielona : 

Otworzyć ogień do wszystkiego, co wystarczająco wydaje się Wam 

stanowić zagrożenie. Oczywiście zgłaszajcie kontakt przed atakiem. 

Jak do wszystkiego – używajcie głowy. 

Zabezpieczanie broni. 

Choć może brzmieć to głupio, jednym ze sposobów zapobiegających 

usunięciu z ekipy za przypadkowe zastrzelenie kolegi jest po 

prostu nie trzymanie palca na spuście przez cały czas. W praktyce, 

oznacza to trzymanie palca wskazującego na środkowym przycisku 



myszy, zamiast na przycisku strzału, gdy nie prowadzicie walki. 

Jeszcze jedna, mała uwaga – komendy z menu akcji wybierać używając 

ŚPM !; NIGDY przycisku strzału! 

Podstawy strzelania 

Naciskanie spustu; a raczej przycisku myszy, jest łatwe. Każdy 

potrafi. Wszyscy potrafimy robić głośne pif-paf z lufy karabinu 

strzelając na lewo i prawo. To, co się liczy to miejsce, gdzie te 

kule później trafiają. Wymaga to odrobiny wiedzy, praktyki oraz 

cierpliwości, by wyostrzyć w sobie umiejętność skutecznego 

prowadzenia ognia. Strzelanie to umiejętność, do której trenowania 

gorąco zachęcamy naszych graczy. Wszystko zaczyna się od nauki jak 

to działa; czemu się teraz bliżej przyjrzymy. 

Balistyka, optyka i oparcie broni. 

Po opuszczeniu lufy, pocisk, porusza się po łuku, wyznaczonym 

grawitacją, oporem powietrza, rodzajem pocisku itp. Ponieważ 

korona lufy znajduje się poniżej przyrządów celowniczych, lufa 

karabinu, skierowana jest nieco do góry. To powoduje, że pocisk 

przecina linię celowania (punkt w który celujemy) dwukrotnie. Po 

raz pierwszy, na bliskim dystansie poniżej 50 metrów, po czym 

pocisk wznosi się delikatnie powyżej wycelowanego punktu, - Po raz 

drugi, w momencie osiągnięcia dystansu, na jaki jest skalibrowany 

celownik. Następnie, pocisk będzie opadał poniżej tego punktu. 

Znajomość miejsca znajdowania się pocisku na każdym etapie lotu 

pozwala na właściwą korektę punktu celowania, gdy cel znajduje się 

w odległości innej, niż ta, na którą skalibrowany jest karabin. 

Brzmi straszniej, niż jest w rzeczywistości. Poniżej znajduje się 

uproszczony model toru lotu. 

 



Widok z celownika i środek ciężkości 

Zazwyczaj, najlepiej zgrywać przyrządy celownicze tak, by mierzyć 

w klatkę piersiową, lub środek ciężkości wrogiego żołnierza. Da 

wam to największą szansę na trafienie; nawet, gdy znajduje się on 

bliżej lub dalej punktu, na jaki skalibrowana jest Wasza broń. 

Tego typu metodą, będziecie mogli pewnie i skutecznie oddawać 

strzały z większości karabinów szturmowych na odległość do ok. 300 

– 400 m. Im mniejszy będzie się Wam wydawał cel, tym większe 

prawdopodobieństwo, że będziecie musieli zastosować poprawkę; 

celując nieco wyżej (w przypadku gdy kula spada za nisko) lub w 

bok (gdy pocisk uderza obok celu). 

 

Wylot lufy 

Należy pamiętać, że pociski wylatują z lufy, a nie jak w 

niektórych grach, ze środka ekranu. Musicie przez to pamiętać, że 

lufa karabinu, znajduje się ładnych kilka centymetrów poniżej 

przyrządów celowniczych. Jeśli tego nie zrobicie, będziecie często 

znajdywać się w sytuacji, w której strzelacie w ziemię (lub 

przeszkodę) przy której się znajdujecie, nawet gdy wasz celownik 

znajduje się na celu. 



 

Zasady dobrego strzału 

Istnieje wiele czynników, wpływających na celność strzału. Im 

więcej z nich będzie przemawiało na Waszą korzyść, tym lepiej. 

Do tych czynników należą : 

– Postawa. Będziecie tym celniej strzelać, im stabilniejszą 

przyjmiecie pozycję strzelecką. Najcelniej strzela się z pozycji 

leżącej, następnie z klęczącej; najgorzej ze stojącej. 

– Wytrzymałość. Jeśli jesteście zmęczeni sprintem, wasze 

przyrządy celownice będą miotać się na wszystkie strony, do 

momentu, w którym uspokoicie oddech. Zmęczenie utrudnia strzelanie. 

– Kontrola oddechu. Jeśli nauczycie się poprawnie wykorzystywać 

oddech do strzelania, będziecie znacznie bardziej skuteczni od 

kogoś, kto tego nie potrafi. Upewnijcie się, że macie przypisane 

„wstrzymanie oddechu” do klawisza, którego wygodnie Wam używać. W 

ciągu „misji” przyda się to więcej niż tylko kilka razy. Zbyt 

długie wstrzymanie oddechu, spowoduje, że stabilność broni się 

zmniejszy. Używajcie tego jedynie, gdy jesteście już w 90% gotowi 

do strzału. 

– Uszkodzenia ciała. Jeśli zostaniecie ranni, Wasz chwyt broni 

będzie mniej pewny. Szczególnie gdy oberwiecie w ręce. Jedyne, co 

możenie z tym zrobić, to znaleźć sanitariusza, by udzielił Wam 

pomocy medycznej. 

 



– Oparcie broni. Aby zwiększyć stabilność Waszej broni, 

zminimalizować odrzut, możecie oprzeć ją na rozmaitych 

powierzchniach. Workach z piaskiem, framugach, murkach, maskach 

samochodów i wielu innych. Opierać broń możecie z dowolnej pozycji, 

pamiętajcie jednak że ta metoda działa tak długo, jak długo nie 

będziecie zmieniać punktu podparcia broni (nie zaczniecie się 

poruszać). 

 

 

Strzelanie do ruchomego celu. 

Bycie w stanie skutecznie zdejmować cele znajdujące się w ruchu, 

wymaga dużo praktyki. Czas, jaki na to poświęcicie z pewnością się 

opłaci. Ilość ołowiu, potrzebna by trafić taki cel, zależy od 

prędkości wylotowej pocisku, odległości do celu, wiatru bocznego 

oraz sposobu poruszania się celu go względem Was. 

 



Zwróćcie uwagę, że wrogowie poruszający się pod mniejszym kątem 

wymagają mniejszego wyprzedzenia, a te poruszające się 

bezpośrednio w Waszym kierunku lub przeciwną stronę, nie wymagają 

takiej korekty wcale. Na odległościach do 300 metrów (w zależności 

od prędkości poruszania się) wyprzedzenie celu wynosi zazwyczaj 

jedynie kilka krotność szerokości ciała. Jeśli wróg zbliża się, 

lub oddala od Was pod kątem, wymagane jest stosowne wyprzedzenie. 

W przypadku gdy szybko zapierdala prostopadle do Was, będziecie 

musieli zastosować ogromne wyprzedzenie celu. Najlepiej sprawdza 

się to w połączeniu z nieprzerwanym ostrzałem kilku graczy naraz. 

Gdy przyjdzie Wam strzelać z pojazdu (np. z działka bocznego 

strzelca śmigłowca), pamiętajcie, że musicie stosować odpowiednie 

wyprzedzenie celu, w stosunku do prędkości poruszania się się 

pojazdu, w którym się znajdujecie. 

Balistyka końcowa. 

Balistyka końcowa w grze, składa się z kilku elementów : 

penetracji, rykoszetów, zadanych obrażeń oraz fragmentacji 

odłamków. 

Po pierwsze : Arma 2 tworzy model penetracji pocisku, na podstawie 

kalibru oraz prędkości, z jaką pocisk uderza w cel. Ze względu na 

to, będziecie często świadkami, jak strzały z ciężkich karabinów 

maszynowych będą z łatwością przebijały lekkie mury, podczas gdy 

karabiny szturmowe ledwo je uszkodzą, a pistolety maszynowe nawet 

ich porządnie nie zadrapią. Ważne jest, by pamiętać że fakt, iż 

wróg schował się za płotem, nie oznacza, że jest zawsze 

bezpiecznie schowany. Jeżeli posiadacie odpowiednią broń, możecie 

spróbować po prostu przebić osłonę. Pamiętajcie o tym, że pocisk 

po przebiciu przeszkody zadaje mniejsze obrażenia z racji utraty 

energii kinetycznej. 

Rykoszety są następnym aspektem balistyki końcowej w grze. Gdy 

pocisk uderza w coś pod odpowiednim kątem, istnieje szansa, że 

odbije się i zmieni kierunek lotu. Rykoszety stanowią zagrożenie 



dla każdego, kto stanie im na drodze, mimo iż ich energia 

uderzenia jest mniej zabójcza. Zauważcie, że odłamkowo – burzące 

pociski artyleryjskie stanowią wyjątek od reguły. Gdy uderzą, bez 

względu na prędkość, wybuchną i będą siać rozpierdol do 

wszystkiego, co znajduje się w pobliżu. 

Wreszcie wpływ balistyki końcowej na ciało żołnierza, uwarunkowany 

jest w głównej mierze od tego gdzie dokładnie trafił go pocisk. 

Postrzał w ręce lub nogi zadaje mniej obrażeń, podczas gdy 

oberwanie w klatę lub plecy powoduje z reguły znacznie większy 

uszczerbek na zdrowiu żołnierza. Większość postrzałów w głowę 

kończy się natychmiastową śmiercią. 

W grze zaimplementowana jest dodatkowa fragmentacja. Jeśli pocisk 

uderza w (np.mur) może sprawić, że część tego muru oderwie się i 

ostre jego fragmenty mogą okazać się dość niebezpieczne dla 

każdego, kto stanie im na drodze. 

Smugi. 

Wiele broni w grze posiada tak załadowane magazynki, by co kilka 

strzałów jeden z pocisków zostawiał za sobą widoczną smugę. 

Pociski smugowe, posiadają dodatkowy ładunek zapalający, 

pozwalający na dostrzeżenie toru lotu pocisku. Jest to przydatne, 

w przypadku strzelania na bardzo duże odległości. Istnieje kilka 

rzeczy jakie należy wiedzieć o pociskach smugowych w grze : 

– Smugi z reguły są nie do zauważenia, w przypadku, gdy pocisk 

leci bezpośrednio w Waszym kierunku lub bezpośrednim sąsiedztwie 

od Was. Zauważycie je gdy pociski będą uderzać w innym miejscu, 

omijając Waszą pozycję. 

– Niektóre systemy strzeleckie takie jak np. M249 SAW 

wykorzystują „ciemne smugacze”. Nie są one widoczne w świetle dnia. 

Smugi są wtedy widoczne w nocy, jedynie przy użyciu noktowizji. 

Idealnie nadają się do ataku na wroga, który nie posiada nokto. 

 

 



– Większość broni wykorzystujących pociski smugowe, będą miały 

magazynki załadowane smugaczem, co czwarty pocisk. W takim 

przypadku, na każdego smugacza, którego widzicie, przypadają 

jeszcze 4 pociski, których nie widzicie. 

– Niektóre magazynki, będą tak załadowane, by pod koniec 

magazynka lub taśmy, strzelały po kolei samymi smugaczami. 

Sugeruje to kończenie się amunicji w zasobniku i nadchodzącą, 

przyszłą potrzebę wymiany taśmy lub magazynka. Jeśli widzicie, że 

zaczynacie strzelać smugami, oznacza to, że niedługo będziecie 

musieli przeładować broń. 

– Ładunek smugowy wypala się po przebyciu pewnego dystansu. 

Jest niezmiernie ważne, by strzelcy karabinów maszynowych zdawali 

sobie z tego sprawę ! 

- Tylko dlatego, że smuga zanika, nie oznacza to, że pocisk 

uderzył w ziemię w tym miejscu. 

- Ładunek smugowy może wypalić się po przebyciu 700 – 1000 metrów 

lub więcej, od momentu opuszczenia korony lufy. 

- W przypadku strzelania do bardzo odległych celów, dobrym 

pomysłem jest skorzystanie z pomocy obserwatora, wskazującego cele 

i korygującego ostrzał, poprzez podawanie poprawek na podstawie 

obserwacji miejsca uderzenia pocisków. (a nie jedynie miejsca 

zniknięcia smugi). Miejsce uderzenia pocisku najczęściej przejawia 

się unoszącą się kupą dymu. 

 

Broń i rodzaje przyrządów celowniczych 

Arma 2 kładzie duży nacisk, na różnorodność uzbrojenia i cech 

broni. Zaznajomienie z podstawami operowania każdym rodzajem broni, 

pozwoli Wam na skuteczne wykorzystywanie rozmaitych systemów na 

polu walki. Zaczniemy od omówienia przyrządów celowniczych. 

Przyrządy celownicze. 

Istnieje cała masa, różnych rodzaji celowników, które znajdziecie 

w grze. Poniżej znajdują się przykłady najczęściej 



wykorzystywanych. 

 Przyrządy mechaniczne 

Mimo iż współczesna piechota, coraz bardziej odchodzi od 

celowników mechanicznych, zastępując je coraz nowszymi 

rozwiązaniami; stanowią one podstawę dla każdego strzelca. 

Przyrządy mechaniczne, są po prostu nie przybliżającymi, zazwyczaj 

metalowymi elementami, wskazującymi domyślne miejsce pocisku, w 

chwili znalezienia się w odległości, na jaką skalibrowany został 

karabin. Nie ma w nich nic niezwykłego. Główna wadą tych 

przyrządów, jest to, że często przesłaniają spory obszar. Dla 

przykładu, nie możecie łatwo obserwować miejsca uderzenia pocisku. 

 



  

Kolimator 

Chociaż wiele zalet, tego typu rozwiązań, nie ma odzwierciedlenia 

w grze (np. możliwość celowania z obu oczu naraz, bądź brak 

potrzeby precyzyjnego zgrywania przyrządów), wciąż wykazują pewne 

zalety względem celowników mechanicznych. Sprowadza się to w 

głównej mierze do większego pola widzenia. Ta śmieszna „pływająca 

kropka” daje dobrą widoczność celu, oraz pozwala na szybka korektę 

w prowadzeniu ognia, na podstawie widocznego miejsca uderzenia 

pocisku. Kolimatory świetnie sprawdzają się w walkach w na małą i 

średnią odległość do 300 metrów oraz w terenie zabudowanym. Można 

oczywiście oddawać (w zależności od rodzaju amunicji) celne 

strzały na odległości większe niż 300 metrów, jednak skuteczność 

użycia powyżej tego dystansu znacząco spada. 

 



 Lunety optyczne 

Gdy trzeba kogoś zastrzelić z dużej odległości, lunety optyczne, 

idealnie w tym pomagają. Optyka powiększająca/przybliżająca obraz, 

zwana również lunetami, może być przeróżnie skonstruowana. Mogą 

być stałe lub o zmiennym przybliżeniu oraz oferować szeroki zakres 

powiększenia. Karabiny wyborowe, ze zrozumianych względów 

posiadają zazwyczaj bardzo wyrafinowany system optyki o dużym 

przybliżeniu. Z kolei celowniki przygotowane pod strzelca piechoty 

posiadają z reguły znacznie mniejszą moc przybliżenia, lub 

możliwość regulacji poziomu przybliżenia. Główną wadą w 

użytkowaniu tego typu celowników, jest duża trudność w operowaniu 

nimi na małych odległościach od celu. Nie sprawdzają się w walce w 

pomieszczeniach lub terenie zabudowanym, jednak na większych 

odległościach walki stanowią potężne, bardzo przydatne narzędzie. 

 



 Celowniki pomocnicze/zastępcze 

Niektóre typy systemów strzeleckich posiadają zastępcze przyrządy 

celownicze. Jest to przydatne, gdy żołnierz, wyposażony w karabin 

z lunetą o stałym przybliżeniu, zmuszony jest do walki na krótkim 

dystansie. Daje mu to możliwość szybkiej zmiany celownika. 

 

Rodzaje systemów strzeleckich 

Teraz, przyjrzymy się rodzajom broni, oraz jej cechom i 

przeznaczeniu. 

 Pistolety 

Pistolety, to broń, stworzona z myślą o obronie na krótkim 

dystansie. Maksymalna odległość na jaką można ich użyć skutecznie 

to około 50 metrów. Choć można strzelać na większe odległości, ich 

celność, donośność i siła uderzenia znacząco spada. Nie są zbyt 

zabójcze pod względem obrażeń, a prędkość początkowa pocisku, 

bardzo szybko spada. 

 



 Strzelby 

Strzelby, pod względem nośności pocisku, przypominają pistolety; 

natomiast znacznie je przewyższają pod względem zadawanych obrażeń. 

Strzelby są przeznaczone głównie do walki w pomieszczeniach. 

Posiadają zazwyczaj bardzo małą ładowność magazynka; za to 

nadrabiają to dużą siłą ognia. Są najczęściej przystosowane do 

strzelania amunicją monolityczną(breneki), a nie śrutem(loftki), 

jak mogłoby się wydawać. 

 

 Pistolety maszynowe 

Stanowią następny krok, po pistoletach. Wyobraźcie sobie pistolet 

z kolbą, większym magazynkiem, strzelający nieco dalej, seriami 

albo automatycznie, w połączeniu z bardzo małym odrzutem. Pociski 

tracą jednak swoją siłę po przebyciu ok. 100 metrów. Służą głównie 

do działań w pomieszczeniach. W połączeniu z tłumikiem, potrafią 

być bardzo cichym, niezauważalnym mordercą w nocy. 

 

 

 

 



 Karabiny szturmowe 

Ostoją wyposażenia żołnierza piechoty jest karabin szturmowy. 

Posiadają one przeróżne możliwości użycia amunicji, przyrządów 

optycznych oraz wielu dodatków. W zależności od rodzaju karabinu, 

będziecie w stanie walczyć na odległość co najmniej 300 metrów. 

Zadają znacznie większe obrażenia niż pistolety ręczne bądź 

maszynowe, i mieszczą zazwyczaj od 20 do 30 naboi w magazynku. 

Jest to podstawowa broń, jaką będziecie się posługiwać w trakcie 

„misji”. 

 

 

 Karabiny maszynowe 

Karabiny maszynowe posiadają zazwyczaj duże magazynki, i/lub są 

ładowane za pomocą taśmy. Cechują się wysoką szybkostrzelnością 

oraz dużą siłą ognia. Są większe i cięższe od innych typów 

karabinów, za to nadrabiają niewygodę swoją zabójczą siłą ognia. 

Pojedynczy karabin maszynowy, może bardzo szybko posłać do piachu 

nawet kilku dobrze uzbrojonych żołnierzy. Odgrywają kluczową rolę, 

przy osłonie ogniowej, pozwalając w tym czasie drużynie do zmiany 

pozycji. Karabiny tego typu, dzielą się na trzy rodzaje : 

lekkie(5.56x45mm), średnie(7.62x51), oraz ciężkie(.50/12.7mm). 

 



 Granaty i granatniki 

Granaty posiadają różne właściwości tj. : odłamkowe, dymne, 

zapalające, błyskowo-hukowe, gazowe itp. Są w większości używane 

ręcznie i mają określone pole rażenia. 

 

Gdy trzeba użyć granatów, na nieco większe odległości niż 

jesteście w stanie się zamachnąć, można użyć granatnika. Istnieją 

dwa podstawowe rodzaje granatników. Pierwszy jest podczepiany pod 

lufę karabinu, drugi jest oddzielną konstrukcją. Granatniki, w 

zależności od rodzaju użytej amunicji, oferują skuteczny, 

niebezpośredni ostrzał na dystansie do 400 metrów. Mimo iż ich 

siła wybuchu i zasięg rażenia nie są imponujące, potrafią być 

bardzo użyteczne i zabójcze w rękach wprawnego strzelca. 

 



 

 Broń przeciwczołgowa i przeciwlotnicza 

Wyrzutnia przeciwczołgowa dopina typowy zestaw uzbrojenia piechoty. 

Niektóre są bardzo łatwe w użyciu(np. AT-4), po prostu celujesz i 

strzelasz. Inne z kolei posiadają specjalne przyrządy ułatwiające 

celowanie. Jeszce inne, posiadają drogie, wyrafinowane systemy 

namierzania celu. Wyrzutnie rakiet, są z reguły jedyną szansą 

piechoty na wyeliminowanie wrogich jednostek pancernych w 

bezpośrednim starciu. 

 

Wyrzutnia przeciwlotnicza wykorzystuje rakiety kierowane do 

eliminacji celów latających (np. Stinger). Tego typu systemy 

zazwyczaj wykorzystują podczerwień do kierowania rakiety na cel. 

Są skuteczne zarówno przeciw śmigłowcom, jak i samolotom 

(zakładając, że są używane zgodnie z przeznaczeniem). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Broń statyczna 

Tego typu bronie, wymagają obsługi kilku osób. W szczególności, 

jeśli chodzi o transport i ustawienie. Ich ciężar nie pozwala na 

swobodne poruszanie się u i używanie, przez jednego żołnierza. 

Wspólną cechą tego typu boni, jest ciężki trójnóg. Posiadają 

ogromną siłę ognia. 

 

Przeładowywanie broni oraz zarządzanie amunicją 

Przeładowywanie broni, to czynność, do której początkowo wielu 

graczy nie podchodzi poważnie oraz nie zwraca na nią szczególnej 

uwagi. W wielu przypadkach, może jednak stanowić różnicę, pomiędzy 

skuteczną walką a niechybną śmiercią. Poniżej znajdziecie 

informacje, na temat tego, co się powinno brać pod uwagę, przy 

przeładowaniu broni. 

 

 

Przeładowywanie – porady i uwagi. 

– Zawsze starajcie się przeładowywać broń, będąc za osłoną lub 

w ukryciu. Gdy robicie to w takcie walki lub na terenie wroga, 

kucnijcie lub połóżcie się przynajmniej. Zarówno w pozycji 

stojącej, jak i kucającej, możecie tego dokonać w marszu/biegu. 

– Wiedzcie, kiedy należy zakomunikować wszystkim dookoła, że 

skończyła Wam się amunicja lub po prostu musicie przeładować. 

Istnieją okoliczności, w których należy zakomunikować werbalnie 

towarzyszom o zamiarze przeładowania broni. Generalnie zależy to 



od tego, jak ważna w obecnej sytuacji jest ta informacja. Jeżeli 

jesteście strzelcem zwykłego karabinu szturmowego i walczycie w 

jednej grupie, składającej się z np. dwudziestu ludzi, jest to bez 

znaczenia, że nie będziecie strzelać przez te kilka sekund. Będąc 

z kolei operatorem ciężkiej broni statycznej, karabinów 

maszynowych, artylerii, lub po prostu stanowiąc główną siłę ognia 

należy drzeć gardło ile sił. Zważcie na to, że czas przeładowania 

wyżej wymienionych systemów jest znacznie dłuższy od karabinów 

szturmowych, czy broni lekkiej. Ponadto z oczywistych przyczyn 

jest to podstawowa sprawa, przy działaniach w dwójkami. Jak do 

wszystkiego, używajcie głowy. 

Rodzaje przeładowywania 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje przeładowania: taktyczne i suche. 

Zrozumienie ich użycia pozwoli Wam na podejmowanie właściwych 

decyzji na polu walki. 

Zauważcie, że HUD gry nie podaje informacji o stanie amunicji w 

magazynku. Aby to sprawdzić należy użyć odpowiedniego przycisku na 

klawiaturze (domyślnie ' ) aby „na wyczucie” sprawdzić ciężar 

magazynka i tym samym przypuszczalną ilość zawartej w nim amunicji. 

 Przeładowanie taktyczne 

Taktyczne przeładowanie, polega na wykorzystaniu „przerwy” w 

trakcie akcji, na zastąpienie prawie pustego magazynka, nowym. 

Powinniście sprawdzać stan magazynka przed wykonaniem w zasadzie 

każdej, niebezpiecznej akcji i/lub w przypadku, gdy nie jesteście 

pewni jego aktualnego stanu. Najgorszym dźwiękiem, jaki możecie 

usłyszeć w trakcie walki, jest suche „klik”, zamiast głośnego „BUM” 

wystrzału. 



 

 Przeładowanie suche 

Jest to po prostu przeładowanie broni, gdy komora nabojowa jest 

pusta; zużyliście cały magazynek. Przeładowywanie suche magazynka 

jest (w większości przypadków) nawet wskazane; jednak należy tego 

unikać jak ognia w walce w pomieszczeniach i na małym dystansie. 

 



Zacięcia i usterki 

Zacięcie broni, powoduje, że nie oddaje strzałów, nawet po 

naciśnięciu spustu. Zacięcie, może nastąpić z kilku powodów. W 

grze nie zdarzają się one jednak zbyt często. Gdy jednak się 

zdarzy, wymaga natychmiastowej interwencji gracza, w postaci 

pierdolnięcia w przycisk przeładowania (domyślnie „R”). Naprawa 

zajmuje chwilę i gdy broń będzie znów zdatna do użycia, usłyszycie 

dźwięk mechanizmu. Bardziej poważna awaria broni, będzie wymagała 

przeładowania(czasami wielokrotnego) i na ekranie pojawi się 

informacja o powrocie broni do sprawności. 

Jeśli zdarzy się Wam zacięcie broni, głośno krzyczcie „AWARIA”, 

dając tym samym znać kolegom, że nie jesteście w stanie dalej 

prowadzić ognia. Gdy już uporacie się z zacięciem, podajcie swoje 

imię i komendę „GOTÓW” np. „Wojtek gotów !” W zależności od 

sytuacji, w jakiej się znajdujecie, dobrym pomysłem jest 

zatrzymanie się/znalezienie osłony, kucnięcie, położenie się na 

ziemi tak by nie być odsłoniętym na strzał i przede wszystkim nie 

przeszkadzać innym w prowadzeniu ognia. 

Zarządzanie amunicją 

Należy pamiętać o przypuszczalnym stanie załadowania magazynków w 

ekwipunku. Zapominanie o tym, może skutkować bolesnym uszkodzeniem 

ciała, śmiercią a nawet pojmaniem przez wroga. 

W przypadku przeładowania taktycznego, magazynek wyjęty z broni, 

zostaje zachowany w ekwipunku i można go użyć ponownie, gdy w 

żadnym innym magazynku nie będzie więcej amunicji. Przy 

przeładowywaniu ZAWSZE wybierany jest magazynek z największą 

ilością pocisków, zostawiając te „mniej pełne” do późniejszego 

użytku. Ważne jest, by gracz pamiętał ile ma częściowo użytych 

magazynków w ekwipunku i do jakiego stopnia. Patrząc na pięć 

30nabojowych magazynków w ekwipunku, nie oznacza, że macie w nich 

150 naboi. Jeśli wykonywaliście przeładowania taktyczne, stan 

każdego z nich musicie sami określić i zapamiętać. W przeciwnym 



wypadku, można się bardzo zdziwić, gdy świeżo po przeładowaniu, 

magazynek okazuje się być niemal pusty. Starajcie się mieć „przy 

sobie” co najmniej trzy magazynki przez cały czas. Jeśli zajdzie 

potrzeba osuszenia ładownic na inny rodzaj uzbrojenia, schowajcie 

resztę magazynków do plecaka, jeśli takowy posiadacie. 

Sposoby prowadzenia ognia 

Istnieje kilka sposobów prowadzenia ognia, jakie można 

wykorzystywać w Armie 2. Przedstawiamy teraz większość z nich, aby 

każdy gracz zapoznał się z podstawową terminologią i zasadami ich 

użycia. 

 Ogień punktowy 

Jest to podstawowy sposób prowadzenia ognia. W przypadku 

prowadzenia tego typu ognia, musicie widzieć wyraźnie Wasz cel i 

być w stanie bezpośrednio go trafić. Skuteczność owej metody, jest 

zależna od przyrządów celowniczych, gracza oraz siły ognia użytej 

broni. Ogień punktowy, jest najefektywniejszy, gdy jest stosowany 

z odpowiednimi przerwami pomiędzy strzałami. Zasadą jest, by każdy 

strzał był precyzyjnie oddawany na cel. Sytuacja bojowa jednak, 

może wymagać bardziej gwałtownych metod ataku i obrony. 

 

Używany jest głównie, gdy wrogie jednostki nie są świadome Waszej 

obecności 



 

Ma swoje zastosowanie również do zniszczenia przez zespół ogniowy 

konkretnego budynku lub pojazdu. 

 Ogień obszarowy 

Ta technika polega na skupieniu ostrzału na wyznaczonej 

strefie/obszarze, a nie tylko na konkretnych, wyraźnie widocznych 

celach. Można to wykorzystać, by atakować wroga będącego w ukryciu, 

w ciasnym zgrupowaniu lub w odległości, w której prowadzenie ognia 

punktowego nie jest skuteczne. Gdy stosujemy ogień obszarowy, 

celujemy w znaną, prawdopodobną, lub spodziewaną pozycję wroga, 

bądź wrogą grupę. Nacisk kładziony jest na dużą szybkostrzelność 

ognia. Im więcej pocisków dojebiemy w stronę wroga, tym większa 

szansa że któryś trafi. 

Ogień obszarowy jest zdecydowanie szybszy od punktowego, jednak 

znacznie wolniejszy od ognia zaporowego. 



 

 Ogień zaporowy 

Polega na „przygwożdżeniu” wroga silnym ostrzałem, zmuszając go do 

zaprzestania skutecznej walki, ukrycia, lub ucieczki. 

Pamiętajcie, że ma to sens jedynie w przypadku, gdy wróg „uwierzy” 

w to, że wychylenie łba, aby Was zaatakować zakończy się dla niego 

śmiercią. 

Nie musicie koniecznie wroga trafić. Ważne jest, byście zmusili go 

do myślenia, że zginie jeśli się nie ukryje. 

Ogień zaporowy polega przede wszystkim, na bardzo dużej 

szybkostrzelności, zaznaczając przewagę ogniową. Gdy już jest to 

osiągnięte, gracze mogą spowolnić delikatnie tempo oddawania 

strzałów, by lepiej dysponować posiadaną amunicją, zachowując 

jednak efektywność metody. 

 



 Ogień niebezpośredni 

Jest to po prostu metoda, polegająca na atakowaniu, z 

wykorzystaniem grawitacji, dużego zakrzywienia toru lotu pocisku, 

miejsc, których nie można atakować bezpośrednio (np. martwa 

strefa). Zazwyczaj oznacza użycie granatników oraz ciężkiej 

artylerii. 

Podstawową zaletą prowadzenia tego typu ostrzału zza przeszkody 

terenowej, jest brak możliwości wroga do szybkiej, bezpośredniej 

odpowiedzi. Źródło jest trudne do wykrycia, a nawet wtedy, 

wrogowie musieliby polegać na własnych zasobach broni 

niebezpośredniej lub zmienić pozycję, by zaatakować bezpośrednio. 

 

 Rozpoznanie ogniem 

Polega na „wykurzeniu” wszystkiego w obszarze ostrzału, by 

rozpoznać pozycję wroga. Oczywiście używa się tej metody, gdy 

ciche podejście nie jest stosowane. Gdy podejrzewacie, że wrogie 

jednostki mogą znajdować się w danym miejscu, ostrzelajcie je. 

Jeśli wróg się tam ukrył, pomyśli, że został zauważony i ujawni 

swą pozycję atakiem lub ucieczką. 

  

 



 Ściganie ogniem 

To proces „gonienia” przeciwnika w trakcie jego ucieczki, bardziej 

kulami niż fizycznie. Ściganie ogniem, można stosować, by zmusić 

wycofanie się wrażych niedobitków, ze świeżo zajętego przez Was 

obszaru. Pozostanie przy zdobytych umocnieniach i ściganie ogniem 

jest relatywnie bardziej bezpieczne, niż bieganie bez ładu i 

dobijanie rannych. 

 

 

 Martwa strefa 

Obszar, znajdujący się w zasięgu broni, który nie może zostać 

pokryty ogniem bezpośrednim z powodu przeszkód, ukształtowania 

terenu lub trajektorii lotu pocisku. 

Martwa strefa, może być po prostu okopem, w którym ukrywa się wróg 

lub wasza drużyna. 

 

 

 

 

 



Bojowy ratownik 

Jak sobie radzić z obrażeniami ciała 

Wiedza o tym, jak bardzo z Wami źle w przypadku postrzału lub 

innych obrażeń, pozwoli Wam zorientować się za każdym razem gdy 

ich doznacie, o powadze sytuacji i pozwoli podjąć odpowiednie 

kroki. 

Jak zapewne się już domyślacie, postrzał w głowę zazwyczaj 

powoduje niechybną śmierć. Strzał na korpus powoduje bardzo 

poważne obrażenia. Postrzały w ręce lub nogi - znacznie mniejsze i 

to one są główną przyczyną występowania poniższych przypadłości. 

Obrażenia ciała mogą powodować : 

– Niezdolność do chodzenia. Gdy poważnie oberwiecie ołowiem w 

nogi lub wyjebiecie się o kamyk i zedrzecie sobie skórkę z kolana, 

możecie być zmuszeni do poruszania się wyłącznie w pozycji leżącej; 

aż do momentu udzielenia specjalistycznej pomocy przez 

sanitariusza. 

– Problemy z celowaniem. Ból związany z Waszymi obrażeniami, 

może sprawić, że trudniej będzie Wam utrzymać stabilnie broń w 

rękach. Przyjęcie niższej postawy ciała może (w pewnym stopniu) 

zrekompensować problem. 

– Ból. Towarzyszy nam nie tylko w prawdziwym życiu. Praktycznie, 

niemal za każdym razem, gdy odnosimy obrażenia ciała, pojawia się 

również on. Lekarstwem na ból jest morfina. 

– Krwawienie. Pojawia się, gdy ucieka z nas posoka. Najczęstszą 

przyczyną występowania, jest ołów przeszywający ciało lub odłamek 

po wybuchu. Krwawienie występuje w kilku stopniach zaawansowania; 

od słabego, po bardzo silne. Krwawienie, może prowadzić do 

poważnych komplikacji tj. utraty przytomności lub zatrzymania 

akcji serca. Krwawienia można leczyć za pomocą bandaży i 

opatrunków oraz czasowo zapobiegać następstwom poprzez 

ucisk(opaska uciskowa). 

–  



– Zatrzymanie akcji serca. Gdy serducho przestaje bić, ciało 

zaczyna umierać. Należy jak najszybciej wstrzyknąć adrenalinę, by 

przywrócić gracza do świata Army 2. Gdy serce w grze przestaje bić, 

została może jedna minuta na podanie adrenaliny. Wymaga 

natychmiastowej interwencji sanitariusza. 

– Utratę przytomności. Utrata krwi lub szok wywołany 

obrażeniami, może powodować utratę przytomności. Podanie 

morfiny/adrenaliny może temu przeciwdziałać, choć nie zawsze 

powoduje nagłe ozdrowienie. Nieprzytomnego gracza należy starannie 

monitorować, by nie zszedł. 

–  

Łatanie własnych ran 

Istotna kwestią jest, by gracze wiedzieli, co robić gdy odniosą 

obrażenia w grze. Przyjęcie kuli i zastanawianie się co się teraz 

stanie prowadzi do zostania trafionym ponownie, wykrwawienia się 

lub innego nieprzyjemnego końca gry. 

Jeśli jesteście ranni w boju... 

i jesteście przytomni: 

1. Dokonajcie pobieżnej diagnozy. Jeśli możecie walczyć – 

walczcie. Drobnymi obrażeniami można się zająć po zabezpieczeniu 

pozycji. Jeżeli widzicie, że mocno krwawicie, nie możenie walczyć 

i prawdopodobnie zaraz zemdlejecie, od razu przejdźcie do 

następnego kroku. 

2. Udajcie się do pobliskiej osłony lub ukrycia. Zapewni to 

chwilową osłonę lub ukrycie, chociaż wciąż będziecie znajdować się 

w centrum walki. 

3. Wykonaj pełną diagnozę. Jak mocno oberwaliście ? Jeśli 

krwawicie, spróbujcie określić jak bardzo i jak szybko 

potrzebujecie pomocy. Jeśli straciliście przytomność przy 

postrzale, mocno krwawicie i bardzo często mdlejecie, możecie 

wymagać szybkiej pomocy. W przeciwnym razie, możecie poczekać. Nie 

płaczcie jak baby za każdym razem jak skaleczycie się w paluszek. 



Najczęściej z lekkim krwawieniem można przeżyć nawet 20 minut 

jeżeli nie będziecie biegać i przyspieszać tętna. 

4. Jeśli potrzebujecie pomocy lekarza – zakomunikujcie to 

dowódcy i oczywiście koledze z dwójki. Podajcie też swoją pozycję. 

5. Jeżeli to możliwe i sytuacja na to pozwala – komunikuj się 

przez radio z sanitariuszem odnośnie miejsca spotkania. Może on 

wymagać od Was, byście spotkali się z nim w połowie drogi. Jeśli 

wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem i utratą przytomności, 

informujcie o tym. 

6. Użyjcie osobistych opatrunków i bandaży, jeśli sytuacja na to 

pozwala. Znajdźcie osłonę lub ukrycie i zajmijcie się własnymi 

ranami, komunikując o tym głośno wszystkim w pobliżu. W zależności 

od siły krwawienia, jeden opatrunek lub bandaż może nie wystarczyć. 

Gdy już zatamujecie krwawienie, wasz stan będzie stabilny, ale 

wasza zdolność celowania zapewne ulegnie pogorszeniu. Tak samo w 

przypadku postrzału w nogi, nie odzyskacie możliwości chodzenia, 

do momentu udzielenia specjalistycznej pomocy sanitariusza 

(medkit). 

7. Gdy już uporacie się z Waszymi ranami – wróćcie na pozycję i 

kontynuujcie walkę. Upewnijcie się, że Wasz dowódca i kolega z 

dwójki wie, że wróciliście gotowi do walki. 

 

i jesteście nieprzytomni: 

Dobrym pomysłem jest danie znaku kolegom, że jeszcze żyjecie. 

Wprawdzie ich nie słyszycie, ale oni mogą słyszeć Was. Pomaga to 

również zlokalizować waszą pozycję w całym zamieszaniu. Tylko nie 

krzyczcie bzdur typu MEDYK, MEDYK, TUTAJ, SZYBKO ! Nie tylko jest 

to denerwujące dla innych, ale psuje klimat symulacji. Wydajcie 

raczej dźwięk bólu co jakiś czas i miejcie nadzieję, że ktoś Wam w 

końcu pomoże. Jeśli odzyskacie przytomność, możecie wykonać 

wszystkie powyższe czynności, o ile nikt się Wami jeszcze nie 

zajął. 

 



Diagnozowanie i leczenie graczy 

Zakładanie sobie bandaża na rękę to jedno. Trafna ocena stanu 

poszkodowanego i umiejętność właściwego udzielania pomocy wymaga 

doświadczenia i pewnej wiedzy. 

Leczenie graczy i bezpieczeństwo. 

Zazwyczaj istnieją dwa stany zdrowia w grze, w jakich gracz, może 

się znaleźć po przyjęciu pocisku. W zależności od tego, w jakim 

się aktualnie znajduje, reakcja pozostałych graczy, będzie inna. 

 Ranni. 

Gdy gracz pada na ziemię po przyjęciu pocisku na ciało, mamy trzy 

sposoby na określenie czy jest on ranny czy martwy. 

– Wizualnie. Gdy widzimy że gracz, który pada na ziemię i 

jeszcze się porusza, możemy przyjąć, że jest jedynie ranny i 

prawdopodobnie stracił przytomność. 

– Na słuch. Gdy wydaje odgłosy bólu – jeszcze żyje. Jeśli jest 

przytomny i Was słyszy, możecie go zapytać, jak bardzo oberwał. 

– Poprzez badanie. Wystarczy po prostu podejść i zbadać stan 

poszkodowanego. Oczywiście należy to robić wyłącznie gdy 

zagrożenie zostało wyeliminowane lub znajdujecie się pod osłoną. 

Zobaczycie wtedy dokładny opis stanu poszkodowanego. 

 

Zakładając, że poszkodowany jest ranny; pierwszym krokiem, jest 

zabezpieczenie go. Najczęściej oznacza to eliminację zagrożenia 

lub pokrycie ogniem przez członków drużyny, podczas gdy jeden z 

graczy przeciąga poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Bardzo ważne, 

by wyraźnie zakomunikować zamiar udzielenia pomocy poszkodowanemu. 

Krzycząc np. „Osłaniajcie, biegnę do Krzysia !”, cała reszta wie 

co robić i nikt więcej nie będzie próbował do niego dotrzeć 

jednocześnie. Zbyt duża liczba „wybawicieli” powoduje utratę 

przewagi i jeszcze większe straty w drużynie. Więcej na ten temat 

w dziale „Przenoszenie rannych” 



 

Gdy ranny jest już bezpieczny, należy przystąpić do udzielania mu 

pomocy przedmedycznej. Istnieją 3 podstawowe elementy wyposażenia, 

które należy używać w tej kolejności : 

– Adrenalina. Jeśli serce przestało bić, adrenalina może 

przywrócić je do życia. Jako strzelec piechoty; prawdopodobnie nie 

będziecie posiadali jej na wyposażeniu; natomiast sanitariusz już 

tak. Należy działać szybko i meldować natychmiast, o stanie 

poszkodowanego, by sanitariusz mógł się nim jak najszybciej zająć. 

– Opatrunki i bandaże. Krwawienie może występować z różnym 

nasileniem. Lekkie krwawienie można przetrzymać nawet kilkanaście 

lub więcej minut. Ciężkie; wymagają szybkiego tamowania. Sam 

sposób bandażowania jest jednak identyczny. 

– Morfina. Środek przeciwbólowy i silny narkotyk. Łagodzi 

skutki bólu i utrzymuje żołnierza na nogach. 

Po zakończeniu udzielania pomocy przedmedycznej, sanitariusz, może 

na prośbę gracza udzielić specjalistycznej pomocy, dodatkowo 

stabilizując jego stan, wykorzystując apteczkę. (medkit) 



 

Pamiętajcie, że w sytuacji wielu rannych graczy, najpierw ratuje 

się tych najbardziej potrzebujących. Miejcie to na uwadze i nie 

krzyczcie jak dziewczynka, gdy ledwo się skaleczycie a reszta 

waszego zespołu jest już jedną nogą w grobie. Jeśli możecie, sami, 

prowizorycznie opatrujcie swoje rany. Sanitariusz może być 

bardziej potrzebny gdzie indziej w tym momencie. 

 

 Polegli 

W wielu przypadkach należy potwierdzić ewentualny zgon gracza. 

Przyjęcie z góry, że gracz jest martwy, może sprawić że dostanie 

się do niewoli i ujawni tajne informacje. Podobnie jak w przypadku 

rannych, można użyć tych samych metod, by potwierdzić zgon. 

 

Gdy zgon gracza został potwierdzony, należy zameldować o tym 

Waszemu dowódcy. Używajcie jednak głowy. Nie nadawajcie przez 

radio komunikatu o stratach w dowolnym momencie. Wasz dowódca, jak 

i inni gracze mogą być zajęci manewrami lub prowadzić walkę. 

 

Przenoszenie rannych 

Pozbawionego przytomności gracza, należy najpierw przenieść w 

bezpieczniejsze miejsce, by udzielić mu pomocy lub zapobiec 

zostaniu trafionym ponownie. Są dwa sposoby by to zrobić : 

pierwszy polega na przeciągnięciu rannego, drugi na przeniesieniu 

go na plecach. 

Najlepszy rezultat osiąga się, gdy jest to połączone z osłoną 

ogniową i użyciem granatów dymnych, ukrywając pozycję i zmuszając 

wroga do zaprzestania lub przeniesienia ognia. 

Domyślnie, będziecie przeciągać bezpośrednio rannego towarzysza w 

bardziej bezpieczne miejsce, z którego udzielicie mu pomocy lub 

zaczniecie nieść. Obie metody mają swoje wady i zalety. 

 



Ciągnięcie jest metodą, by szybko przemieścić poszkodowanego ze 

strefy zagrożenia. 

 Ciągnięcie 

Zalety: 

– Bardzo szybkie w użyciu. Po prostu łapiecie i ciągniecie. 

– Możecie szybko zostawić rannego, gdy sytuacja będzie tego 

wymagała. 

– Przyjmujecie niską postawę ciała w trakcie przeciągania. 

Wady: 

– Prędkość poruszania się z rannym jest bardzo niska. (ok 3.4 

km/h) 

– Poruszacie się wtedy plecami do kierunku marszu i trudno jest 

dokładnie dostrzec przeszkodę. Należy dobrze się rozglądać i 

uważać. 

 

 Niesienie na plecach 

Zalety: 

– prędkość poruszania się z rannym jest dwukrotnie większa niż 

w przypadku ciągnięcia go po ziemi. (ok. 6.8km/h) 

– Patrzycie przed siebie; w kierunku marszu. 



Wady: 

– Czas „założenia” sobie gracza na plecy trwa kilka cennych 

sekund, podczas których jesteście obaj bardzo podatni na ostrzał. 

– Pozycja stojąca z kolegą na plecach zostawia wrogom duże pole 

do strzału ( biegniecie wyprostowani ) 

– Musicie najpierw użyć opcji ciągnięcia, zanim będziecie mogli 

umieścić rannego na swoich plecach. 

 



(Opisane wyżej czynności, związane z leczeniem rannych, obowiązują 

w przypadku stosowania modułów leczenia ACE2. Sposoby postępowania, 

w przypadku użycia Combat Medical System, zostaną omówione w 

oddzielnej publikacji.) 

 

Powszechne umiejętności graczy 

Poza wszystkim tym, co zostało wyżej wymienione; od graczy 

oczekuje się także pewnych podstawowych umiejętności i znajomości 

obsługi podstawowego wyposażenia, którego używa się w grze. Sposób 

korzystania z nich znajduje się poniżej: 

Granaty 

Używanie granatów 

Podstawową sprawą, w kwestii używania granatów jest praktyka. W 

Arma 2, sposób ich użycia znacząco różni się od większości 

popularnych gier. Włączcie sobie najpierw edytor i wypróbujcie, 

zanim zaczniecie nimi rzucać w trakcie „misji”. To chyba najlepszy 

sposób, by przypadkiem nie wysadzić w powietrze siebie lub kolegów. 

Istnieje wiele rodzai granatów. Im więcej z nich zapamiętacie i 

będziecie potrafili właściwie użyć, tym lepiej. 

 

Podajcie komendę „RZUCAM GRANAT!”, jeśli zamierzacie to zrobić. Da 

to wszystkim dookoła do zrozumienia, że zaraz poleci granat. 

Podajcie komendę „GRANAT!”, gdy wrogi granat leci w Waszą stronę 

lub w towarzyszy. Da to wszystkim do zrozumienia, że należy 

spierdalać i kryć się. 

Na litość boską nie mylcie tych dwóch komend w boju. 

Dzięki modyfikacji ACE2, można ustawić sposób rzucania granatem 

ręcznym. 

Bądźcie ostrożni używając granatów. Upewnijcie się, że żaden z 

sojuszników nie znajduje się i nie znajdzie w polu rażenia granatu, 

który zamierzacie rzucić. 

 



Korzystanie z mapy 

Rodzaje map: 

 Mapa główna 

Mapę główną rozwijacie za pomocą przycisku na klawiaturze 

( domyślnie M ). Żeby jej użyć, musicie ją najpierw posiadać. 

Czasami jej użycie będzie niemożliwe z powodu zbyt słabego światła 

otoczenia. Rozwinięcie mapy spowoduje, że kucniecie. Uważajcie, 

ponieważ możecie też automatycznie włączyć latarkę na Waszej broni, 

jeśli takową posiadacie. Mapę możemy przesuwać, przesuwając kursor 

na krawędź ekranu, lub przytrzymując prawy przycisk myszy na mapie. 

 GPS 

Mapa elektroniczna z systemem namierzania satelitarnego, 

najczęściej nie będzie dostępna w trakcie większości rozgrywek; 

jednak gdy już ją posiadamy, jest ona bardzo użytecznym narzędziem. 

Przydatna zarówno w piechocie, lotnictwie jak i w wojskach 

zmechanizowanych. Można używać przytrzymując skróty klawiszowe, 

lub wyświetlać/ukrywać przełączając ( domyślnie ctrl + M ) 

 

 

Czytanie mapy 

Właściwe czytanie mapy jest bardzo proste w grze, o ile zna się 

podstawową zasadę. Główną rzeczą, jaką trzeba pamiętać, jest 

podawanie współrzędnych, zaczynając od lewej do prawej, a 



następnie od dołu do góry. Poniższa ilustracja przedstawia, jak 

należy to robić. Nie mylcie tego żołnierzu bo znajdziecie się w 

opałach. 

 

W zależności od rodzaju mapy, możecie widzieć trzy, a nawet cztery 

cyfry współrzędnych poziomych i pionowych. Zależy to od skali i 

precyzyjności. Sześciocyfrowe współrzędne (3x3) określają 

zazwyczaj kwadrat (100m x 100m). W grze zawarta jest również skala, 

umieszczona na mapie, która podaje przykład odległości na mapie 

względem odległości w terenie i zmienia się wraz z 

przybliżeniem/oddaleniem widoku mapy. Zauważcie, że na mapie 

znajdują się również cyfry oznaczające punkty wzniesień lub 

depresji. Gdy porozumiewacie się bezpośrednio, można użyć nazwy np. 

wzgórze 203. Takie rozwiązanie nie zawsze jest skuteczne, ponieważ 

zainteresowani, mogą mieć różnie przybliżoną mapę, i ciężej 

znaleźć odległy punkt, dlatego warto dodać współrzędne. 

 



Oznaczanie miejsc na mapie 

Używamy mapy również do planowania działań i ich koordynacji. Na 

mapie można oznaczać miejsca do sprawdzenia, ścieżki poruszania 

się, cele misji, strefy lądowania, pozycje wroga i wiele, wiele 

innych. Zazwyczaj jest to domena dowódcy. 

Poniżej znajduje się kilka porad na temat tego, jak umieszczać 

znaki na mapie : 

– Aby umieścić oznaczenie na mapie, należy dwukrotnie kliknąć 

lewym przyciskiem myszy w wybranym miejscu, wpisać tekst, jaki 

chcecie umieścić do znacznika i potwierdzić klawiszem Enter. 

– Aby zmienić ikonę znacznika, użyjcie strzałek góra/dół, aż 

pojawi się znacznik, który chcecie użyć. Działa to (podobnie jak 

zmiana koloru) jedynie wtedy, gdy jeszcze nie potwierdziliście 

zaznaczenia przyciskiem Enter. 

– Aby zmienić kolor markera, przytrzymajcie Lewy Shift i 

użyjcie strzałek kierunkowych góra/dół. 

– Aby usunąć marker, „najedźcie” na niego kursorem myszy i 

wciśnijcie Delete. 

 

Markery są widoczne jedynie dla grupy, z którą jesteście połączeni 

poprzez czat gry (domyślnie grupę). Gdy zamierzacie wskazać jakiś 

punkt na mapie, osobie z innej grupy w systemie gry, przełączcie 

na czat strony (domyślnie . lub ,). Oznaczanie miejsc na mapie 

dotyczy głównie dowódców, jednak każdy gracz musi znać podstawy. 

Kompas 

Czyli jak korzystać z busoli ? 

Na potrzeby gry, wykorzystujemy dwa sposoby korzystania z kompasu. 

Pierwszy polega na określaniu kierunku używając określeń typu 

wschód/zachód/ północ/północny wschód itd. Drugim sposobem, jest 

podawanie azymutu na podstawie stopni od 0 do 359. Na busoli, 

znajdują się one na wewnętrznym pierścieniu z cyfr na tarczy. 

Podobnie jak cała reszta wyposażenia, żeby z niego korzystać, 



trzeba go najpierw posiadać. Używamy kompasu skrótem klawiszowym 

( domyślnie K ). Dwukrotne kliknięcie spowoduje, że nie będziemy 

musieli dłużej trzymać tego przycisku. 

 

Zegarek 

Co tu dużo tłumaczyć. Wskazuje czas w grze. Służy głównie do 

planowania, synchronizacji i wykonywania bardziej skomplikowanych 

manewrów, wymagających odpowiedniego wykonania w założonym 

przedziale czasowym. Wiedza o tym, że za 30 minut zrobi się jasno, 

może znacząco wpłynąć na planowanie ruchów. Używamy zegarka za 

pomocą skrótu (domyślnie o). Dwukrotne kliknięcie spowoduje, że 

nie będziemy musieli dłużej trzymać tego przycisku. 
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