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Historyczny przegląd amerykańskich 
samochodów osobowych 

 
 
 

Janusz W. Romański 

W artykule przedstawiono  historyczny  przegląd rozwoju  samochodów 
amerykańskich oraz wplyw przemysłu samochodowego na rozwój  
rynkowej sprzedaży. Ameryka jest krajem o najwyższym wskaźniku 
ilości samochodów na głowę jednego mieszkańca. W dalszym ciągu 
należy do czołowych producentów samochodów w skali światowej, 
nadając kierunki rozwoju światowej motoryzacji. Postęp w USA  jest nie 
do zatrzymania o czym dobitnie świadczy rozwój   przemysłu 
samochodowego. 

 
Wstęp 

Samochód osobowy jest niezbędnym przedmiotem 
codziennego użytku w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na 
duże odległości oraz znaczne obszary samochód jest jedynym 
użytecznym środkiem lokomocji. Bez samochodu nie jest 
możliwe normalne życie w wielu miejscach Ameryki. 
Współczesny samochód osobowy musi spełniać wiele kryteriów 
do których zaliczyć należy: 
-  dostępność 
-  cena 
-  wymogi i oczekiwania użytkownika 
-  koszty eksploatacji 
-  spełnienie wymogów projektowych 
-  bezpieczeństwo 
W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty rozwoju 
samochodów osobowych w Ameryce. Pokazane  zostały zmiany 
w samochodach jakie nastąpiły na przestrzeni ostatniego 
stulecia. Dla wielu osób samochód spełnia rolę nie tylko środka 
lokomocji, ale również stanowi o ich pozycji społecznej. Jest 
wielu kolekcjonerów samochodów, są osoby które traktują 
samochód jako poważną  inwestycję. Samochód to osobista 
pomoc. Warto dodać, że od wielu lat przemysł amerykański jest 
producentem najbardziej nowoczesnych samochodów, 
włączając w to samochody luksusowe. Obecnie nadal jest 
widoczny dalszy  postęp w produkcji samochodów, ku 
satysfakcji wielu użytkowników. Przedstawiony przegląd pozwoli 
na uzyskanie odpowiedzi dlaczego dzięki rozwojowi motoryzacji 
i ambicji ludzkiej mamy ciągły postęp na świecie. 
 
Okres pierwszych wynalazków 1900-1909 
Znane jest powiedzenie, że potrzeba jest matką wynalazku. 
Dotyczy to również samochodów. Pierwsze samochody 
amerykańskie były zmechanizowaną kopią pojazdów konnych. 
Po prostu chciano wyeliminować konia jako siłę pociągową, 
Uniknąć potrzeby karmienia konia oraz potrzeby sprzątania po 
nim. Pierwszy samochód powstał w latach  1900 – 1903. 
Były to wehikuły  napędzane silnikiem parowym lub 
elektrycznym. Benzynę uważano za bardzo brudną, 
nieprzyjemnie pachnącą i powodującą zanieczyszczenie 
otoczenia. Firmy Oldsmobile i Rambler wprowadzały na rynek 
swoje propozycje. Przedstawione są dwa modele  pojazdów 

tego okresu. Max. prędkość nie była większa aniżeli 25 
km/godz. Moc silnika 5-15 KM. Opinia publiczna była bardzo 
podzielona, i było wielu oponentów wprowadzania samochodów  
do użytku publicznego. Wniesiony protest przez farmerów do 
sądu, nie uzyskał poparcia i samochody mogły być używane, 
obok pojazdów konnych. Rozwój motoryzacji nie był zbyt łatwy. 
Proponowano aby przed samochodem biegł człowiek z 
czerwoną flagą (Red Flag Act)  i ostrzegał farmerów o 
nadjeżdżającym pojeździe, aby ci mogli ochraniać swoje krowy. 
Pojazdy z tego czasu są przedstawione poniżej. 
 

       
Rambler -1903                          Toledo D- 1902 Model A          
 
Potrzeba postępu była jednak duża. Szybko więc pojawiły się 
nowe modele samochodów. W latach 1906 - 1909 powstały 
pierwsze modele zbliżone wyglądem do obecnych. Przykładem   
pojazdu zbliżonego do samochodów współczesnych był  
popularny Hupmobile.  

 
Hupmobile 1906                              Hupmobile 1907 
 
Okres wprowadzania innowacji samochodowych 1910 - 1919. 

 
Okres innowacji w projektowaniu samochodów dotyczył 

wprowadzania szeregu udogodnień. Pierwszym udogodnieniem 
było wprowadzenie dachów stałych. Następnie wprowadzono 
elektryczny starter, który wyeliminował szereg wypadków 
powstałych podczas uruchamiana samochodu korbą -ręcznie. 
Wiele osób nie mogło używać samodzielnie samochodu z tego 
powodu. Wprowadzono opony z dętką, co wpłynęło na wzrost 
bezpieczeństwa jazdy i komfort prowadzenia samochodu. 
Nadeszła pora na wycieraczki samochodowe. Walka o rynek 
spowodowała, że prowadzono analizy kosztów produkcji. Henry 
Ford był promotorem idei aby samochód był osiągalny dla 
wszystkich. Jego zakłady szybko wprowadziły zasadę 
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wymienności części, oraz wprowadzono początki systemu 
taśmowego  składania podzespołów samochodu. Henry Ford był 
niezwykle utalentowanym projektantem i znany był ze swoich 
innowatorskich poglądów, także natury społeczno-politycznej. 

 

   
HenryFord i jego Model T               Model T-A 
 
Okres rozwoju – Samochód dla każdego -1920-1929  
 
Dzięki rozwojowi motoryzacji w tym okresie zmieniło się życie w 
Ameryce. Nastąpiła zmiana w mentalności społeczeństwa 
amerykańskiego. Samochód spowodował, że pokonywanie 
dosyć znacznych odległości stało sie rutyną dnia codziennego. 
Dotyczyło to dojazdów do pracy jak również odpoczynku. Ludzie 
zaczęli systematycznie podróżować. Ta zmiana spowodowała 
gwałtowny rozwój dróg, mostów, przejazdów i ulic szczególnie w 
miastach. 90 procent produkowanych samochodów miało już 
wygodne kabiny oraz stałe zadaszenie. Momentem 
przełomowym było pojawienie się na  rynku przebojowego 
samochodu firmy Hudson-Essex , który  w krótkim czasie zdobył 
rynek. W latach 1920-1930 zostało zarejestrowanych w 
Ameryce 23 miliony samochodów, co świadczy o szybkim 
rozwoju  motoryzacji  tego okresu. W tym czasie nastąpił rozwój 
prawa drogowego, znaków i  wzrost szeregów policji drogowej. 
 

  
Husdson – Essex 1921            Hudson-Essex 1921 
 
Henry Ford produkuje niezmieniony swój model T aż do roku 
1927 i realizuje swoją ideę transportu  „samochodu  dla mas”. 
Motoryzacja w Ameryce ma znaczy wpływ na sztukę i kulturę 
dnia codziennego. 
 

    
 Produkcja samochodu Model T       Wybór detali do Modelu T 
 
Niewątpliwie Henry Ford jest ojcem produkcji masowej 
samochodów, rok 1922,  której zastosowanie  drastycznie 
wpłynęło na obniżenie kosztów produkcji samochodu, 
powodując jego łatwą dostępność dla szerokiego ogółu 
społeczeństwa amerykańskiego. 
 
 
 

Okres samochodów klasycznych – udział kobiet 1930-1939 
Producenci samochodów zaczęli wprowadzać nowe modele 
samochodów chcąc sprostać oczekiwaniom potencjalnych 
nabywców. Zaczęto też inspirować kobiety, aby rozpoczęły  
używać  samochodów dla przyjemności i budowy swojego 
prestiżu. Pojawiło się wiele reklam przedstawiających kobiety i 
ich samochody. Firmy samochodowe sponsorowały przejazd 22 
–letniej Amerykanki wzdłuż Ameryki, który trwał 59 dni w jedną 
stronę. Te akcje przyniosły oczekiwany rezultat bowiem wiele 
kobiet zaczęło dokonywać zakupu samochodów, szczególnie 
luksusowych, wygodnych, z różnymi udogodnieniami. 
Podkreślić  należy, że General Motors w latach 1920-1947 
zgłosił 186 patentów dotyczących szerokiego zakresu 
zastosowań samochodowych, m.in. patent na benzynę 
ołowiową, freon używany w systemach chłodzących, elektryczny 
starter oraz zestaw modyfikowanych farb używanych do 
malowania karoserii samochodowych. Było to ważne, gdyż 
można było już zamawiać samochód w określonym  lub 
upodobanym kolorze. 

Dunlop wprowadził opony z dętką, co zwiększyło komfort  
jazdy i bezpieczeństwo prowadzenia samochodu. Dodatkowo 
nowe dętkowe opony zwiększyły liczbę mil możliwych do 
przejechania na jednym zestawie opon do 20 tysięcy. 
Równolegle prowadzone były prace nad udoskonaleniem 
procesu spalania zwiększając jego wydajność, co dawało 
oszczędność paliwa oraz  powodowało obniżenie kosztów 
eksploatacji samochodu i zwiększenie ilości przejechanych mil z 
jednego galona benzyny. Ciągłe udoskonalanie samochodu 
pociągnęło za sobą prace badawcze nad nowymi materiałami 
oraz nad procesami wytwarzania części samochodowych. 

Dzięki wielu usprawnieniom kobiety rozpoczęły swój 
aktywny udział w codziennym używaniu samochodu. 
Elektryczny starter, automatyczne wycieraczki, sygnał w 
centrum  kierownicy, polepszenie systemu zawieszenia 
samochodu, wprowadzenie opon z dętką, spowodowały, że 
kobiety mogły bez kłopotów  i zbędnego wysiłku prowadzić 
samochód. Stały się częścią rynku, posiadanie samochodu 
zaczęło budować społeczny prestiż kobiet. 

Firmy prześcigały się w dostarczaniu luksusowych modeli 
samochodów, szczególnie firma Cadilac i Buick. Znanym jest 
fakt, iż Marszałek Józef Piłsudski był posiadaczem ekskluzywnej 
limuzyny firmy Cadilac przedstawionej poniżej  - rok 1932. 
Dzięki staraniom NOTu limuzyna została ostatnio 
odrestaurowana i zdobi pałac prezydencki. 
 

       
 
Okres rozwoju – II Wojna Światowa – 1939- 1945 
 
Lata II Wojny Światowej zmieniły kierunek rozwoju samochodów 
w Ameryce. Amerykański przemysł motoryzacyjny szybko 
przestawił się na produkcję samochodów wojskowych. Należy 
podkreślić, że firmy Ford, Studebaker, Dogde wyprodukowały 
wiele tysięcy ciężarówek, popularnych jeepów dostarczając je 
wojskom alianckim na front. Po zakończeniu wojny przez lata 
następne prowadzono serwis części zamiennych. Zaczęto też 
zmieniać profil produkcji wielu zakładów pracy, aby sprostać 
nowym wymogom rynku. Powstała średnia klasa społeczna 
miała swój wpływ na tworzenie szerokich  możliwości  wyboru 
modelu samochodów. 
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Okres rozwoju – walka o rynek - lata 1950- 2000 
 
Społeczeństwo amerykańskie stosunkowo szybko zapomniało o 
wojnie , i wróciło do normalnego stylu życia. Szybko odnotowali 
to producenci  samochodów osobowych wprowadzając wiele 
nowych i interesujących modeli. W roku 1964 Ford przedstawił  
na nowojorskiej wystawie samochodowej nowy model Ford 
Mustang . Na przestrzeni lat powstało szereg wersji tego 
samochodu, który całkowicie na lata zawładnął rynkiem 
młodego pokolenia Ameryki. Ford Mustang wszedł na stałe do 
historii Ameryki i pozostaje w niej do dzisiaj. Był samochodem 
którym jeździły słynne gwiazdy filmowe, w tym James Bond. 
Powstawały kolejne generacje tego niezwykle interesującego 
modelu: 
Generacja I – 1965 – 1973,  
Generacja II – 1974-1978 
Generacja III – 1979- 1993 
Generacja IV - 1994- 2004 
Generacja V -  2005 -2014 
Generacja VI - 2015 – obecnie 
 

      
Mustang 1964 ¼                        Mustang 1964 gen I 
 

       
Ford Cobra 1974 gen II           Ford Mustang 1976 gen III 
 

        
Ford Mustang Coupe 1998 -IV         Ford Mustang 2010 gen V 
 
Wszystkie przedstawione modele Forda Mustanga mają 
zainstalowane silniki  różnego typu: 4, 6, 8 cylindrowe o różnej 
mocy, od 88KM do 460KM.  
Generacja VI Forda Mustanga reprezentuje samochód bardzo 
nowoczesny, z wszystkimi udogodnieniami z silnikiem o mocy 
421KM. – 8 cylindrów  Posiada systemy ostrzegania przed 
kolizją, informuje kierowcę o małej odległości od jadących 
samochodów, ostrzega o nieprowadzeniu  samochodu w środku 
pasa, ostrzega o występującym zmęczeniu kierowcy. Posiada 
nowoczesną 12 calową tablicę z wirtualnymi zegarami i 
wskaźnikami,  super nowoczesną komunikację internetową, 
WiFi, połączenie smartfona z samochodem,   system 
multimedialny Ford SYNC z 8 calowym wyświetlaczem, zdalne 
otwieranie drzwi i uruchomianie silnika, system lokalizacji 
samochodu, system optymalizacji parametrów jazdy. 
Samochód wyposażony jest w  komputerowy system 
amortyzacji pozwalający na zmianę jego sztywności  z pomocą 
amortyzatorów MagnaRide. Zainstalowana jest 10-stopniowa 

skrzynia biegów sterowana komputerowo, możliwa jest  kontrola 
poziomu  dźwięku pracującego silnika, od cichego do mocnego 
intensywnego, groźnego  warkotu wylotu spalin. Na karoserię 
zastosowano lakier  dający specjalne efekty kolorystyczne. 
Wnętrze kabiny  jest wykonane  z użyciem wielu nowoczesnych 
materiałów. Samochód ma cztery końcówki wydechu. Ceny 
samochodu wahają się  od  45,000 do 150,000$. Nowy Ford 
Mustang 2017 został wysoko oceniony przez fachową prasę. 
Wzbudził duże zainteresowanie na salonie  samochodowym w 
Nowym Jorku, szczególnie wśród potencjalnych odbiorców z 
Azji. 

      
Ford Mustang 2017                      Ford Mustang 2017 front 

     
Ford Mustang 2017 Kierownica      Ford Mustang 2017 wnetrze 
 
Niezależnie od przedstawionych  modeli Mustanga Ford 
produkuje wysokiej  klasy Mustangi wyścigowe – poniżej. 

  
Mustang GT   2017                       Mustang GT - spoiler 
 
Ceny wyścigowych  Mustangów GT są wysokie  a mimo tego 
jest na nie duże  zapotrzebowanie. Trzeba mieć trochę 
szczęścia aby znaleźć się w grupie 500  szczęśliwców by móc 
dokonać zakupu tego samochodu za sumę US  $ 500,000.  
Przykład popularności  modelu Forda Mustanga na przestrzeni 
wielu lat  wskazuje jak można prowadzić z sukcesami sprzedaż 
samochodu, dlatego firma Ford nie zaprzestaje badań 
rozwojowych swojego sztandarowego samochodu. 
 
Chronologia  wynalazków  i usprawnień w rozwoju osobowych 
samochodów Amerykańskich. 
1885- Patent – Pasy bezpieczeństwa – Edward J. Claghorn 
1887 – pierwsza oficjalnie zarejestrowana pompa paliwowa. 
1891- zbudowano pierwszy samochód o napędzie elektrycznym 
1895 -zbudowano pierwszy samochód o napędzie benzynowym 
1895 – zorganizowano pierwszy w USA wyścig samochodowy 
1896- odnotowano pierwszy wypadek samochodowy 
1898- zakupiona została pierwsza samochodowa polisa   
           ubezpieczeniowa  - Buffalo 
1901- wprowadzone zostało ograniczenie prędkości – miasto  
          12mph, teren niezabudowany 15 mph. 
1903 – H. Nelson i S. Crocker przejechali wzdłuż kraj w 64 dni. 
1903- wydana została pierwsza tablica rejestracyjna Stan MA 
1903- powstaje wynalazek ręcznych wycieraczek 
samochodowych 
( w 1917 – wynalezione zostały wycieraczki automatyczne) 
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1904- kierowca otrzymał pierwszy mandat za przekroczenie 
limitu prędkości 5 mph. ( jechał 12 mph) 
1905 – zbudowany został pierwszy silnik 8-cylindrowy 
1905 – powstaje oficjalna stacja paliwowa, St. Louis 
1908- Henry Ford montuje sprężynowe zawieszenie w Modelu T 
1909- pierwszy montaż tylnych lamp olejowych – model Hudson  
1909 – pierwszy samochód dla Białego Domu – prezydent Taft. 
Kongres był przeciwny zakupowi samochodu. 
1909- pierwsza 22-letnia Amerykanka przejechała samochodem     
          wzdłuż kraju w ciągu 59 dni. 
1911 – wprowadzono wsteczne lustro do obserwacji  sytuacji  z  
           tyłu samochodu. 
1913- powstaje  pierwsza linia montażu podwozia  samochodu  
            Forda Model T – czas składania został skrócony  z 12.5  
            godziny do 1.5 godziny. 
1914- powstaje pierwsze stalowe podwozie samochodu-Dodge 
1914- w Cleveland OH zostaje zmontowane pierwsze  
           elektryczne światło regulacji ruchu drogowego. 
1915 – zamontowany zostaje przycisk sygnału dźwiękowego w  
           centrum kierownicy 
1916- wydano Prezydencki Akt w sprawie finansowania  
           autostrad przez rząd federalny. 
1916- Henry Ford zdobywa 55 procent rynku samochodowego 
1917 – Cadilac montuje pierwszy elektryczny starter,  
1918- w Detroit są zamontowane pierwsze światła  trójkolorowe,  
           czerwone, żółte i zielone 
1921- powstaje w Dallas pierwsza restauracja - drive in. 
1922- powstaje hydrauliczny system hamulcowy na cztery koła 
1922- powstaje oferta instalacji radia  samochodowego 
1925- powstaje pierwszy motel dla podróżujących samochodem 
1925- powstaje pierwszy pickup truck 
1926-powstaje system hydraulicznego wspomagania kierownicy 
1927- Firma Forda odnotowuje sukces rynkowy - 15 milionów  
          sprzedanych  samochodów. 
1927- Chevroret zajmuje pierwsze miejsce w sprzedaży aut. 
1928- powstaje Lincoln Highway- autostrada łącząca Nowy Jork  
          z San Francisco CA. 
1930- Model Cadilac 452- ma wmontowany silnik 12-cylindrowy 
1930- Creighton i J. Hargis odbyli samochodową podróż na  
           wstecznym biegu z Nowego Jorku do Los Angeles tam i  
           z powrotem w 42 dni. 
1932- Firma Ford buduje silnik 8-cylindrowy do traków. 
1935- pierwszy parkometr zainstalowany w Oklahoma City 
1935- tworzy sie związek zawodowy United Auto Workers 
1935- zainstalowano pierwsze „mrugające” światła kierunkowe 
          ( roku 1939 zostaje wprowadzony obowiązujący standard) 
1939- powstaje pierwsza automatyczna skrzynia biegów.- GM 
2000- Prezydent USA  Bill Cinton podpisuje ustawę o  
           udostępnieniu amerykańskich systemów satelitarnych do  
           użytku publicznego – instalacja  pierwszych  GPS-ów  w  
           samochodach osobowych 
2012- systemy ostrzegawcze w samochodach, kamery. 
 
Samochód w  Ameryce i jego udział w życiu. 
W Ameryce istnieje szereg firm samochodowych, które 
produkują rocznie miliony samochodów. Należą do nich firmy 
amerykańskie: Ford, General Motors, oraz wytwórnie firm 
zagranicznych m.in. Toyota, Nissan, Honda, Hundai, KIA, 
Mitsubushi, Mercedes,  BMW, Volvo.  
Miejsce samochodu w życiu przeciętnego Amerykanina  jest 
określone poprzez miejsce pracy i odległości od miejsca 
zamieszkania, które musi  codziennie pokonać. Na wielu 
obszarach Stanów samochód jest jedynym środkiem transportu. 
Średnio spędza się w samochodzie od godziny do dwóch 
godzin dziennie. To powoduje, że do samochodu właściciel ma 
specjalny , ciepły stosunek. Niejednokrotnie samochody mają 
swoje imię, i  właściciele często rozmawiają ze swoimi 
samochodami. Wierzy się, że ma to przynosić szczęście. Wybór 

samochodu  jest uzależniony od wielu czynników, jednak 
ekonomia zwykle decyduje o ostatecznym wyborze samochodu. 
Samochód w Ameryce obok środka  transportu jest składnikiem 
kultury amerykańskiej. Istnieje tu wiele klubów entuzjastów 
samochodowych, szczególnie samochodów z lat 60-tych. Są 
specjalne showy, spotkania posiadaczy samochodów 
określonych modeli,  i oczywiście giełdy. Szczególną grupę 
stanowią handlarze samochodów antycznych. Jest to bardzo 
elitarna grupa, która dysponując dużymi środkami finansowymi 
stwarza intratny rynek inwestycji samochodowych. 
Odrestaurowane samochody antyczne są sprzedawane 
niekiedy za  zawrotne sumy.  
Są też liczni  kolekcjonerzy samochodów. Jednym ze znanych 
kolekcjonerów jest Jay Leno, znakomity komik telewizyjny 
prowadzący od ponad 22 lat  swój nocny telewizyjny program. 
Jest posiadaczem 128 unikalnych antycznych i współczesnych 
samochodów oraz 93 motocykli. Należy do znanych ekspertów 
samochodów antycznych. Dodatkowe informacje są na stronie 
internetowej nbc.com/jay-lenos-garage. Jest jednym z tych 
Amerykanów, dla których samochód stanowi pasję życia. 
 
Podsumowanie: 
Na wielu obszarach Stanów  samchód jest jedynym środkiem 
transportu. Samochód w Ameryce jest niezbędnym środkiem do 
życia. 
Dynamiczny rozwój samochodu w Ameryce jest spowodowany 
specyfiką życia oraz realnym jego zapotrzebowaniem. 
Przemysł samochodowy pociągnął za sobą  rozwój wielu 
dziedzin techniki: jak elektronika, inżynieria materiałowa, 
systemy komunikacji. Spowodował budowę nowych  dróg, 
mostów,  przejazdów, autostrad i ulic w miastach. Wieloletni 
rozwój samochodu pociągnął za sobą powstanie wielu nowych 
miejsc pracy. 
 
Bibliografia 
 
1. Marcco Mateucci – History of the motor car- Crown 

Publisher 1980 
2. Charles Kettering – Future Unlimited – The Sunday 

Evening Post, 1958 
3. Jeannne Wolf – Jay Leno’s garage- The Saturday Evening 

Post – 2014 
4. Internet -  Wikipedia  

 
Autor:  

Dr inż. Janusz Romanski – Technical Consulting, Philadelphia,  

PA, USA 

 
Historic review of development of personal cars in America 

The article presents the results of a literature review identifying the 
historic trends in development of personal cars in America, and its 
impact on science and new technics. 


