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Wprowadzenie 
 

W Euro Truck Simulator 2: Ekspansja Polska kampania nie uległa zmianie. Twórcy poszerzyli grę 
dodając nowe tereny oraz miasta, przy czym skupiono się przede wszystkim na Polsce dodając aż 
osiem miast (co przy trzech wcześniej obecnych daje pokaźną liczbę jedenastu miast). Wraz z tym 
objęto siecią dróg całe terytorium Polski. Dodano także nowe drogi i miasta z Czech i Słowacji. W 
grze pojawiają się także Węgry. 

W poradniku zastosowano następujące oznaczenia kolorystyczne: 

• Kolorem niebieskim oznaczono marki ciągników siodłowych (np. Majestic, DAF) oraz 
nazwy firm transportowych. 

• Kolorem zielonym oznaczono obiekty (np. agencje pracy, stacje paliw, parkingi, salony 
samochodowe itp.). 

• Kolorem pomarańczowym oznaczono nazwy państw i miast. 

Poradnik powstał do gry w wersji 1.4.31. 

Maciej „Psycho Mantis” Stępnikowski (www.gry–online.pl) 
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Sterowanie – PC 
S t e r o w a n i e  a u t e m  

Funkcja Domyślny klawisz oraz ewentualnie 
klawisz alternatywny 

Przyspieszenie 
 

Hamulec /Cofanie 
 

Skręt w lewo 
 

Skręt w prawo 
 

Bieg w górę 
 

Bieg w dół 
 

Uruchom / zgaś silnik 
 

Hamulec ręczny 
 

Hamulec silnikowy 
 

Zwiększenie siły retardera 
 

Zmniejszenie siły retardera 
 

Lewy kierunkowskaz 
 

Prawy kierunkowskaz 
 

Światła awaryjne 
 

Tryby świateł 
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Funkcja Domyślny klawisz oraz ewentualnie 
klawisz alternatywny 

Przednie światła długie 
 

Światło ostrzegawcze 
 

Sygnał dźwiękowy 
 

Sygnał świetlny 
 

Wycieraczki 
 

Tempomat 
 

Tryby wyświetlania tablicy rozdzielczej 
 

Potwierdź wybór 
 

Podłącz / odłącz naczepę 
 

Przejdź do odtwarzacza audio / radia 
 

Mapa świata 
 

Menedżer garażu 
 

Główny panel sterowania 
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K o n t r o l e r y  i n t e r f e j s u  

Pokaż / ukryj lusterka ekranowe 
 

Przełączanie między trybami doradcy drogowego 
 

Pełna regulacja świateł 
 

Kontrola myszki w doradcy drogowym 
 

Doradca drogowy: strona nawigacyjna 
 

Doradca drogowy: informacje o zleceniach 
 

Doradca drogowy: diagnostyka auta i przyczepy 
 

Doradca drogowy: strona informacyjna 
 

Zrzut ekranu 
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K o n t r o l a  k a m e r y  

Kamera z wnętrza kabiny 
 

Kamera wędrująca za pojazdem 
 

Kamera pionowa z góry 
 

Kamera z dachu 
 

Kamera z okna kierowcy skierowana do tyłu 
 

Kamera ze zderzaka 
 

Kamera z lewego przedniego koła 
 

Kamera filmowa 
 

Przełącz na następna kamerę 
 

Obrót kamerą 

 

Spoglądanie z kamery wewnątrz kabiny 
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