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Wprowadzenie 
Poradnik do Car Mechanic Simulator 2018 pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości przy prowadzeniu 
własnego warsztatu mechaniki samochodowej. Opisane zostały podstawowe struktury gry, jak interfejs, 
sposoby korzystania z gadżetów i dokonywania diagnostyki. Dodatkowe informacje zawarte w poradniku 
mówią o pobieraniu i wykonywaniu zleceń oraz zdobywaniu gotówki i doświadczenia. Nie zabrakło przede 
wszystkim licznych wskazówek dotyczących napraw i dokonywania szybkich postępów w grze, takich jak 
ulepszania warsztatu. Jako wisienka na torcie opisane zostały struktury znajdywanych samochodów i 
dokonywania renowacji, korzystania z aukcji samochodów. 

Car Mechanic Simulator 2018 to trzecia część serii poświęconej zabawie w mechanika warsztatu 
samochodowego. Zadaniem gracza jest diagnostyka oraz naprawa samochodów, poczynając od karoserii, 
kończąc na wymianie panewek czy świec zapłonowych. Mechanika gry jest prosta sprowadzająca się dość 
mocno do modelu "klikanki", jednak potrafi sprawić dużo frajdy. Wersja 2018 gry została znacznie 
rozbudowana w stosunku do poprzednich części: wprowadzono znacznie więcej modeli samochodów, na 
których możesz pracować, możliwość renowacji znalezionych samochodów w szopach czy na złomie, dużo 
dodatkowego sprzętu garażowego i zwiększona szczegółowość modeli pojazdów. 

 

Poradnik do Car Mechanic Simulator 2018 zawiera: 

 Informacje na temat zleceń i trybu fabularnego, 
 Porady dotyczące wykonywania zadań i zdobywania doświadczenia, 
 Wskazówki na temat rozwoju postaci i warsztatu, 

Patrick "YxU" Homa (www.gry-online.pl) 
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Informacje wstępne 
Sterowanie 

 

Poruszanie się 

 

Przybliż widok 

 

Oddal widok 

 

Tablet 

 

Kucnij 

 

Inwentarz 

 

Wybierz / potwierdź 

 

Menu szybkiego wyboru 

 

Potwierdź 

 

Menu główne / anuluj 
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Wymagania sprzętowe 
Car Mechanic Simulator 2018 nie jest z reguły wymagającą grą, jednak jeśli rozpoczynasz grę w wersji 
premierowej i bez aktualizacji, tytuł jest wysoce niezoptymalizowany, brak także możliwości 
szczegółowego dostosowania ustawień graficznych. Gra w bazowej wersji zawiera także liczne błędy, jak 
utrudnienia korzystania z niektórych urządzeń (np. ścieżki diagnostycznej) czy sporadyczne znikanie 
przedmiotów. Staraj się często zapisywać stan gry, szczególnie przed wykonaniem czynności, przy których 
miałeś problemy z działaniem gry oraz najlepiej przed i po pobraniu zleceń. 

Tryby gry 
 Singleplayer: Tak 

 Kooperacja offline (split screen/hot seat): Nie 

 Kooperacja przez Internet: Nie (zapowiedziany jako DLC) 

 Multiplayer: Nie 

PC - informacje ogólne 
 Systemy operacyjne: Windows 7/8/10 64-bitowy. 
 Połączenie internetowe w trakcie gry: Nie 
 Konieczność aktywacji przez Internet: Tak  
 Kontrolery: Klawiatura i mysz / pad 
 Achievementy: Tak  
 Wymagana obsługa DirectX 11 przez kartę graficzną. 

Minimalne wymagania sprzętowe 
 Procesor: Intel Core i3 3.0 GHz 
 Pamięć operacyjna: 4 GB 
 Karta grafiki: GeForce GTX 660 (2048 MB RAM) 
 Wymagane miejsce na dysku HDD: 20 GB 
 Procesor: Intel Core i5 3.4 GHz 
 Pamięć operacyjna: 8 GB 
 Karta grafiki: GeForce GTX 970 (4096 MB RAM) 
 Wymagane miejsce na dysku HDD: 20 GB 
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Podstawy rozgrywki 
Porady i wskazówki 
W tym rozdziale umieszczone zostały porady dla nowych graczy i garść wskazówek, z których możesz 
skorzystać podczas rozgrywki. 

 Na początku gry warto wybierać zlecenia, które nie wymagają diagnostyki (dostępna lista części). 
 By szybko awansować w fabule i zdobywać poziom wykonuj proste zlecenia: układ wydechowy, 

hamulcowy oraz wymiany oleju i filtrów. Za różnorodne i skomplikowane zadania (silnik / 
zawieszenie) dostaniesz prawie tyle samo doświadczenia i tylko więcej pieniędzy, które nie 
spełniają w grze tak ważnej roli. 

 Nie zniechęcaj się, jeśli nie możesz znaleźć uszkodzonej części w zleceniu. Ze zleceń dodatkowych 
możesz rezygnować w każdej chwili (jednak auto musi być kompletne, uzupełnione choćby 
częściami z niego zdemontowanymi), a jeśli masz problem z zadaniami fabularnymi, sprawdź 
opis przejścia w tymże poradniku. 

 Wszystkie przedmioty w ekwipunku, które mają kolor czerwony od razu sprzedawaj. Nie przydadzą 
ci się już do niczego ani ich nie naprawisz, a jedynie zajmują miejsce i potrafią dekoncentrować 
podczas napraw. 

 
Pojazdy z listą części do naprawy mają zabarwione uszkodzone podzespoły w trybie diagnozy 

 Aby wygodniej korzystać z warsztatu, warto szybko nabyć ulepszenie tablet. Dzięki niemu możesz 
zamawiać części nie korzystając z zewnętrznego komputera. Używając klawisza T możesz także 
zakupywać części podczas wykonywania napraw, co eliminuje korzystanie z notatek. 

 Odwiedzając szopy w poszukiwaniu zabytkowych samochodów upewnij się zawsze, że 
przeszukałeś je dokładnie. Nie możesz do nich wrócić, a nowe pojawią się dopiero po osiągnięciu 
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