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Dziś startują beta testy Metal Gear Survive 

Otwarte, trwające trzy dni beta testy nadchodzącego spin-offu legendarnej serii - Metal 

Gear Survie, wystartowały na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Przedpremierowa 

wersja produkcji Konami dostępna będzie dla użytkowników do niedzieli 21 stycznia. 

Metal Gear Survive na rynku ukaże się 22 lutego. 

W trakcie testów gracze sprawdzą tryb czteroosobowej kooperacji by wspólnie budować 

fortyfikacje, bronić się przed przeciwnikami i współpracować ze znajomymi online. Beta 

zaoferuje 2 mapy (zniszczona baza, pustynna kopalnia) i trzy rodzaje misji i dostępna będzie 

do pobrania z PlayStation Store i Xbox Marketplace. Wszyscy biorący udział w testach 

otrzymają bonus do pełnej wersji gry: plakietkę FOX HOUND oraz akcesoria – Metal Gear REX 

Head i bandanę. 

W grze znajdzie się również tryb single player, materiał wideo prezentuje rozgrywkę z 

kampanii: https://youtu.be/heIaC94Su4A 

Metal Gear Survive to produkcja, której podstawy stanowi unikalne połączenie mechanik z 

gier typu “stealth” z grami traktującymi o przetrwaniu. Na graczy czeka rozgrywka 

jednoosobowa oraz kooperacja dla maksymalnie czterech osób. W kampanii single player 

gracze nauczą się jak efektywnie zarządzać zasobami, rozwijać postać i obóz czy tworzyć 

przedmioty i ekwipunek, których można później użyć w kooperacji. 

Metal Gear Survive w pudełkowej wersji będzie dostępny od 22 lutego na PlayStation 4 

oraz Xbox One. 
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