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Wprowadzenie 

 
W poradniku do gry Euro Truck Simulator 2 przedstawiono etapy rozwoju kariery, porady dotyczące 
rozwoju kierowcy, uwagi przy zatrudnianiu pracowników i ich rozwijaniu. Omówiono elementy interfejsu 
gry, rynku pracy, korzystanie z banku, dostępne modele ciężarówek oraz modyfikacje pojazdów, a także 
sterowanie. 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. 

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 państw. 

Poradnik powstał do gry w wersji 1.1.3 oraz został zaktualizowany do gry w wersji 1.13.4s 

Twórca: Maciej "Psycho Mantis" Stępnikowski (www.gry-online.pl) 

Aktualizacja: Marcin "ViruS001" Skrętkowicz 
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Sterowanie - PC 
Euro Truck Simulator 2 został stworzony w ten sposób, że może się nim 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. 

 

S t e r o w a n i e  a u t e m  

 

Przyspieszenie 

 

Hamulec /Cofanie 

 

Skręt w lewo 

 

Skręt w prawo 

 

Bieg w górę 

 

Bieg w dół 
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Tryby świateł 
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K o n t r o l e r y  i n t e r f e j s u  
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