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Wstęp 

Tony Hawk's Pro Skater 2 to sequel gry taktującej o stosunkowo 
nowej dyscyplinie sportowej jaką jest jazda na deskorolce. 
Możemy w niej sterować jedną z zaimplementowanych w grze 
gwiazd tej dyscypliny jak tytułowy Tony Hawk, lub też stworzyć 
swojego zawodnika od podstaw. Dodano kilku nowych, 
prawdziwych zawodników takich jak Steve Caballero, Eric Koston 
czy Rodney Mullen.  

Wykonywać można do kilkuset różnych tricków, znanych z 
poprzedniej części Tony Hawk's Skateboarding oraz nowych i 
ulepszonych (np.:nose/tailslides, nose/bluntslides, varial flip).  

Do wyboru jest wiele trybów multiplayerowych: Trick Attack, Graffiti, H.O.R.S.E., Tag Mode. 
Grafika jak przystało na nowoczesną produkcję jest trójwymiarowa, lokacji w których jeździmy jest 
dużo, włączając w to takie miejsca jak Manhattan i Skate Street Ventura. Możliwy jest też turniej 
pomiędzy 8 zawodnikami. Od strony muzycznej Tony Hawk's Pro Skater 2 również prezentuje się 
okazale: dwadzieścia kawałków muzyki alternatywnej oraz hip-hopowych takich wykonawców, jak 
Rage Against the Machine, Papa Roach i Naughty by Nature. 

 
The Hangar, Mullet Falls MT 

Pierwszy z poziomów, bardzo mały. Dookoła porozstawiane są rampy. Między nimi znajdują się 
Gapy które zwiększą punktację twojego combosa. Po lewej stronie znajduje się helikopter. 
Zagrinduj po jego śmigle aby otworzyć wejście po lewej. Śmigło znajduje się też na prawej ścianie 
między dwoma half-pipeami. Znajdują się tam koleje rampy i troszkę kasy. 

Z a d a n i a  

High Score – 10.000 

Nagroda: 100$  

Wystarczy ze uzyskasz 10.000 i to wszystko. To zadanie to banał. 

 

Pro Score – 50.000 

Nagroda: 200$ 

Jak powyżej tylko że trzeba ubić 50.000 i otrzymamy 200$. Także łatwe zadanie. 

 

Sick Score – 75.000 

Nagroda: 500$ 

Należy zdobyć 75.000 punktów. Jeśli grasz po raz pierwszy będzie to stanowiło dla ciebie trudność. 
Jeśli nie radzisz sobie z tym zadaniem, a nie powinieneś, to wykonaj tyle zadań ile potrafisz i ulepsz 
statystyki za wygrane pieniądze. 

 

Collect S-K-A-T-E 

Nagroda: 150$ 

Także łatwe zadanie. Wystarczy że zbierzesz wszystkie litery składające się na wyraz SKATE. 

 

Barrel Hunt 

Nagroda: 150$ 

Należy przewrócić wszystkie beczki których jest pięć. 
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Collect 5 Pilot Wings 

Nagroda: 250$ 

Musisz zdobyć wszystkie pięć skrzydeł. W najgorszym położeniu znajduje się skrzydło które lata 
miedzy dwiema rampami na samym początku levelu – Rolling Gap.  

 

Nosegrind Over the Pipe 

Nagroda: 150$ 

Kolejne banalne zadanie. Od razu przy starcie nie skręcaj tylko zrób nosegrinda między dwiema 
rampami. 

 

Hit 3 Hangtime Gaps 

Nagroda: 150$ 

Aby je wykonać należy przeskoczyć między gapami. Oto one: 

 Przeskocz nad rampami znajdującymi się naprzeciwko startu.  
 Skorzystaj z kickera przy samolocie aby nad nim skoczyć dzięki czemu zostaje nam ostatni 

gap.  
 Jak powyżej tylko że musimy przeskoczyć nad helikopterem.  

 

Find Secret Tape 

Nagroda: 150$ 

Te zadanie tak jak Collect S-K-A-T-E, Hi-Score, Pro-Score i Sick-Score znajduje się na każdym 
poziomie. Aby dostać się do sekretnego pomieszczenia z sekretną kasetą (z sekretną taśmą i 
sekretną…. ;) należy zagrindować po śmigle helikoptera. 

 

S e k r e t n e  m i e j s c a  

1. Patrz Find Secret Tape 

2. Po prawej stronie od startu jest halfpipe ze śmigłem. Zagrinuj po śmigle. 

 
School II, Southern Cali 

Mój ulubiony level. Znajduje się on w szkole. Jeśli chodzi o najlepszego combosa to można go 
uzyskać następującym sposobem. Najpierw zapełnijmy pasek special. Na lewo mamy malutką 
wyskocznię. Proponuję zrobić flipa. Po czym lądujemy na krawędzi tej wyskoczni grindując jakimś 
specialem np. Heelflip Darkslide. Wyskakujemy wciąż grindując i robiąc 3 flipy, po czym przy 
odrobinie szczęścia znajdziemy się na małym daszku. Oczywiście nie ląduj normalnie lecz 
grindując. Wyskocz z niego robiąc flipa, wyląduj na ziemi ze specialem (najlepiej One Foot Nose 
Manual), dojedź na manualu do poręczy (przed salą gimnastyczną) zagrinduj, wyskocz robiąc flipa i 
wyląduj na drugiej poręczy. Dalej wyskakując z niej spadnij na manuala.  

I tutaj masz dwa wyjścia. Możesz skręcić w lewo grindując po poręczy i dojeżdżając do Bendys 
Curb Gap i kończyć trik. Możesz także skręcić w lewo wskakując na ścianę robiąc wallride i 
wyskoczyć z niego robiąc trik i przy odrobinie szczęścia dojechać do gapa Rack`em All. Brzmi 
skomplikowanie ale po wielu próbach i upgrade’ach statystyk będzie ci łatwiej. 

Zadania  

High Score – 15.000 

Nagroda: 200$ 

Wystarczy ze uzyskasz 15.000 i to wszystko. 
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Pro Score – 40.000 

Nagroda 350$ 

Jak powyżej tylko że trzeba ubić 40.000. 

 

Sick Score – 100.000 

Nagroda: 500$ 

Należy zdobyć 100.000 punktów. 

 

Collect S-K-A-T-E 

Nagroda: 400$ 

Wystarczy że zbierzesz wszystkie litery składające się na wyraz SKATE. 

 

Collect 5 Hall Passes 

Nagroda: 400$ 

Musisz odnaleźć 5 kluczy. Oto położenia tych kluczy: 

 Pierwszy znajduje się na prawo od startu.  
 Drugi jest w miejscu z ławkami (naprzeciwko Leap of Faith).  
 Trzeci jest przy wejściu do sali gimnastycznej.  
 Czwarty lewituje nad quaterpipe`m, który jest za rogiem sali gimnastycznej.  
 I ostatni niedaleko od czwartego, gdzieś nad trawą.  

 

Wallride 5 Bells 

Nagroda: 500$ 

Wystarczy ze przejedziesz po ścianach niszcząc w ten sposób dzwonki (ale nie swoje ;) 

 Na prawo od startu.  
 Niedaleko litery K.  
 Nad śmietnikiem, tam gdzie Bendys Curb Gap.  
 Przy Opunsezmee Rail.  
 Na ścianie, tam gdzie Rackem Up.  

 

Kickflip TC`s Roof Gap 

Nagroda: 400$ 

Jedź cały czas prosto. Zobaczysz dwa małe budynki i kickera. Wskocz na dach jednego z nich i 
przeskocz na drugi robiąc kickflipa. To wszystko. 

 

Grind 3 Roll-Call Rails 

Nagroda: 500$ 

Musisz zagrindować po trzech dużych poręczach. 

 Jedź prosto i zagrinduj po wielkiej poręczy naprzeciwko startu.  
 Jedź dalej i skręć w lewo. Na samym końcu widać schody prowadzące do budynku. 

Przeskocz schody i zjedź po poręczy.  
 Pamiętasz gdzie jest Rack`em Up? Jedź naprzeciwko i zjedź w dół po długiej poręczy.  
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Find The Secret Tape 

Nagroda: 500$ 

Na samym początku zjedź w prawo. Widzisz tą rampę? Nabierz na niej jak najwięcej prędkości, 
jedź cały czas prostopadle do rampy i w momencie gdy zobaczysz ślady opon przygotuj się do 
skoku. Zjedziesz po deskach i będziesz musiał wyskoczyć z doniczki(?). Wylądujesz na dachu. 
Między tym a następnym znajduje się kaseta. Przeskocz na drugi grindując po fladze (łatwiejszy 
sposób) i znajdziesz się w sekretnym miejscu. 

 

S e k r e t n e  M i e j s c a  

1. Patrz Find The Secret Tape. 

2. Pojedź do miejsca gdzie jest Opunzesmee Rollcall. Musisz zagrindować po tej poręczy równo z 
drugim dzwonkiem który słyszymy w tle. Otworzy się Sala gimnastyczna (nie wygląda zbyt ładnie) i 
basen. 

 
Marseille, France 

To jeden z trzech konkursów. Ten jest dość łatwy. Masz minutę na uzyskanie jak największych 
punktacji. Punkty odejmowane są za upadki a brane pod uwagę są dwa z trzech przejazdów. Oto 
jak wygrać: 

Na początku zapełnij speciala. Po lewej stronie znajduje się ściana. Wyskocz z box`a, przejedź się 
po ścianie (wallride) później wyskocz z niej. Dzięki ,,doskonałemu’’ realizmowi THPS2 znajdziesz się 
nad krawędzią ściany. Zrób 2-3 flipy po czym wyląduj na krawędzi grindując. Pod sam koniec 
ściany wyskocz. Jeśli zrobisz to w odpowiednim momencie będziesz leciał prosto na śmietnik (nie, 
nie, do domu jeszcze nie idziemy ;). Kiedy to się stanie zrób jakiś trik np. special: Nollie Kickflip 
Underflip i zagrinduj po śmietniku, następnie wyskocz z niego, zrób manuala i skręć gdzie chcesz 
grindując tak często jak się da.  

S e k r e t n e  P o m i e s z c z e n i e  

Znaleźć je nie jest trudno. Naprzeciwko startu są drzewka. Widzisz? Wśród nich znajduje się słup. 
Słup jest podparty belką. Wytrąć ją przejeżdżając przez nią. Słup się zwali burząc ścianę (hę?;). 
Wskocz do dziury i tyle. Znajdziesz tam kilka banknotów. 

 
NY City, New York 

Zaczynając zapełnij pasek special. Wskocz na murek grindując, przeskocz na drugi robiąc flipa i 
zagrinduj. Z tego samego murka wyskocz znowu, zrób flipa, wyląduj na murku (znowu grind). 
Kiedy murek skręca wyskocz z flipem i wyląduj na manualu. Teraz możesz skręcić w lewo i 
kombinować dalej lub możesz zakończyć tego combosa także skręcając w lewo i robiąc kombinacje 
na rampie. 

Z a d a n i a  

High Score - 20.000 

Nagroda: 750$ 

Należy zebrać 20.000 punktów. 

 

Pro Score - 50.000 

Nagroda: 1000$ 

Należy zebrać 50.000 punktów. 

 

Sick Score -150.000 

Nagroda: 1250$ 

Należy zebrać 150.000 punktów. 
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Collect S-K-A-T-E  

Nagroda: 800$ 

Wystarczy że zbierzesz wszystkie litery składające się na wyraz SKATE. 

 

Ollie The Hydrants  

Nagroda: 700$ 

Aby je wykonać należy skoczyć na trzy hydranty: 

 Jedź cały czas prosto, skręć w lewo. Znajduje się na końcu.  
 Także jedź cały czas prosto ale później skręć w prawo. Na końcu powinien być hydrant.  
 Odwróć się i skręć w lewo. Hydrant stoi na końcu po lewej stronie.  

 

5 Subway Tokens  

Nagroda: 800$ 

Musisz zebrać 5 żetonów aby otworzyć metro.  

 Pierwszy jest przy trzecim hydrancie.  
 Na samym początku skręć w lewo przeskakując murek. Teraz wyskocz ze skały aby zdobyć 

drugi żeton.  
 Kolejny znajduje się gdzieś na lewo od trzeciego hydrantu.  
 Kolejny jest na moście.  
 Ostatni znajdziesz przy jednej z ławek w parku.  

 

50-50 Joey`s Scupulture  

Nagroda: 900$ 

Musisz zrobić 50-50 na eee… yyy… tym czymś po prawej stronie od startu, przy sklepach, za 
barierką. 

 

Grind The Subway Rails  

Nagroda: 1100$ 

Jeśli zebrałeś wszystkie żetony to wjedź do metra (na górę , na prawo od startu). Teraz rozpędź się 
jak możesz i grinduj po szynach tak długo aż zobaczysz napis Grind The Subway Rails. 

 

Find The Secret Tape  

Nagroda: 1200$ 

Lokacja w której lata kaseta znajduje się za murkiem. Masz dwie możliwości aby tam się dostać. 

 Jedź cały czas prosto. Widzisz przewrócony słup leżący na murku? Zagrinduj po nim a na 
samym końcu wyskocz.  

 Wjedź na metro, jedź po szynach i wyskocz gdy będziesz za murkiem.  

Gdy już tam się znajdziesz wjedź na zburzony most po prawej. Widzisz wystającą rurkę na samym 
końcu mostu? Zagrinduj po niej i trochę przed jej końcem wciśnij lewą strzałkę i wyskocz dzięki 
czemu polecisz nad rurkę gdzie znajduje się kaseta. Wyląduj na niej i kaseta jest twoja. 

 

 


