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Wprowadzenie 
Poradnik i solucja do gry Ghost of Tsushima jest wielkim kompendium wiedzy na temat najnowszej 
produkcji studia Sucker Punch. Zapoznanie się z informacjami oraz poradami zawartymi w niniejszym 
poradniku pozwoli ci ukończyć wszystkie główne i poboczne misje oraz zbadać wielki świat Ghost 
of Tsushima w 100%. Twoje wysiłki powinny zostać nagrodzone odnalezieniem 100% sekretów gry 
oraz zdobyciem platynowego trofeum. 

Nasz poradnik do gry Ghost of Tsushima otwiera rozdział będący przewodnikiem po grze, którego 
nadrzędnymi założeniami są omówienie najważniejszych mechanik rozgrywki i ułatwienie rozpoczęcia 
przygody z grą. Jedną z najistotniejszych stron w przewodniku są porady na start, które oferują 
wskazówki dla początkujących graczy oraz informacje pomocne w utrzymaniu postaci przy życiu. Kolejne 
strony przewodnika to między innymi porady na temat skradania się (styl Ducha), staczania 
bezpośrednich walk (styl Samuraja), rozwijania postaci, craftingu, eksploracji świata gry, jazdy 
konnej, zaliczania zadań, czy korzystania z najlepszych broni i gadżetów. W naszym przewodniku 
znalazło się miejsce dla poradnika trofeowego, w którym bardzo dokładnie omówiliśmy wszystkie 
dostępne trofea oraz sposoby ich pozyskania. Przewodnik uzupełniają strony m.in. na temat sterowania, 
wymagań sprzętowych, dostępnych edycji gry oraz informacji ile czasu zajmuje przejście Ghost of 
Tsushima. Odpowiadamy również na najczęściej zadawane pytania w rozdziale FAQ. 

W naszym poradniku znajdziesz oczywiście szczegółowy opis przejścia gry Ghost of Tsushima. Nasza 
solucja podzielona została na opisy wszystkich głównych questów oraz opisy opcjonalnych 
pobocznych zadań, których ukończenie nie jest wymagane do zaliczenia głównej fabuły. W opisach 
przejścia poszczególnych zadań znajdziesz wskazówki jak zaliczać cele misji, jak zakradać się do wrogich 
lokacji, jak wygrywać bezpośrednie starcia oraz jak pokonywać bossów, którzy mogą stanowić większe 
wyzwanie. W omówienia wybranych misji uwzględniliśmy także ważne wybory oraz przedstawiliśmy 
konsekwencje podjętych decyzji. Oprócz tego możesz dowiedzieć się o tym czy Ghost of Tsushima ma 
różne zakończenia. 

Jednym z większym rozdziałów naszego poradnika do Ghost of Tsushima jest atlas świata, w którym 
skupiliśmy się na omówieniu wszystkich możliwych do odwiedzenia lokacji oraz wszystkich atrakcji 
skrywanych na tytułowej wyspie Cuszima. Skorzystanie z przygotowanych przez nas informacji pozwoli ci 
odnaleźć wszystkie sekrety gry, do których zaliczają się między innymi kapliczki. 

http://www.gry-online.pl/�
https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=2056�


Ghost of Tsushima – poradnik do gry - GRYOnline.pl 7 / 924 
 

 
Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli. 

Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie. 

Wszystkie questy główne  
Poniżej znajdziesz zestawienie wszystkich głównych i pobocznych zadań gry Ghost of Tsushima. 
Opisy przejścia wszystkich questów / opowieści znajdują się w naszej solucji. 

Prolog i Akt 1 

1. Prolog 
2. Kodeks wojownika 
3. Opowieść Senseia Ishikawy 
4. Opowieść Pani Masako 
5. Krew na trawie 
6. Pokonany kowal 
7. Młot i kuźnia 
8. Opowieść Ryuza 
9. Żelazny hak 
10. Cień samuraja 

Akt 2 

1. Nowy horyzont 
2. Wiadomość w płomieniach 
3. Mury Yarikawy 
4. Tchórz Yarikawy 
5. Duchy przeszłości 
6. Duch Yarikawy 
7. Krwawy sąd 
8. Losy Cuszimy 
9. Z ciemności 

Akt 3 i Zakończenia 

1. Honor i popiół 
2. Wilki u bram 
3. Nadciągająca burza 
4. Serce Jito 
5. Wiecznie błękitne niebo 
6. Opowieść Pana Shimury 
7. Zakończenia 

Wszystkie poboczne questy  
Opowieść Ishikawy  

1. Sensei i uczeń 
2. Przeszłość nigdy nie mija 
3. Droga łuku 
4. Sen o podboju 
5. Duch i Demoniczny Sensei 
6. Postrach Otsuny 
7. Przyjaciel mimo woli 
8. Wieczny spoczynek 
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