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Wprowadzenie 

 

W poradniku do gry American Truck Simulator opisano wszystkie najważniejsze elementy 
najnowszego symulatora samochodów ciężarowych. Przedstawiono etapy kariery, porady 
dotyczące rozwoju kierowcy, uwagi przy zatrudnianiu pracowników czy ich rozwój. Omówiono 
także elementy interfejsu gry, rynku pracy, korzystanie z banku, dostępne modele ciężarówek, 
modyfikacje pojazdów czy podstawy poruszania się pojazdem. Z poradnika dowiesz się m.in. 
jak ustawić odpowiednią skrzynię biegów, jak wykonywać zlecenia czy jak parkować. Zawarto 
w nim także mapy prezentujące świat gry, w tym mapę wszystkich dealerów samochodów 
ciężarowych i agencji pracy. Scharakteryzowano drogi w poszczególnych państwach i 
omówiono sytuacje, z którymi można się zetknąć podczas jazdy. Na końcu opisano też 
wszystkie miasta dostępne w grze. W poradniku znajdziesz również porady dotyczące kont 
online, osiągnięć Steam oraz wiele innych ciekawych aspektów. 

Kolorem niebieskim oznaczono różne działania w grze np. wzięcie kredytu, zatrudnienie 
pracownika, zakup ciężarówki, kupno bądź rozbudowę garażu, ale także marki samochodów 
ciężarowych oraz nazwy firm. Kolorem zielonym oznaczono różne obiekty i działania w grze 
np. szybkie zlecenie, rynek przesyłek, salon samochodowy, agencje pracy, port, stacja paliw 
itp. Domyślony klawisz odpowiedzialny za daną czynność oznaczono kolorem brązowym. 
Natomiast koloru pomarańczowego użyto do zaznaczenia nazw miast i stanów. 

Poradnik powstał do gry w wersji 0.9.0.2s (64bit). W przyszłości będzie rozwijany i 
aktualizowany. 

Marcin "ViruS001" Skrętkowicz, Maciej "Psycho Mantis" Stępnikowski (www.gry-
online.pl) 
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Sterowanie 
PC 
Mimo tego, że gra posiada realistyczną fizykę prowadzenia samochodu ciężarowego może się 
nią bawić zarówno laik z klawiaturą jak i siedzący w temacie od lat gracz posiadający 
rozbudowaną kierownicę. Podczas tworzenia profilu dokonujesz wyboru z jakiego kontrolera 
będziesz korzystać oraz jakiego typu skrzyni biegów chcesz używać. W tabelach poniżej 
przedstawiono domyślne sterowanie w grze. 

Sterownie samochodem ciężarowym 
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