
NAJSZYBSZE SAMOCHODY NA ŚWIECIE 

I TE NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE W POLSCE 

 

Najszybsze samochody świata 2020 - zestawienie: 

 Bugatti Chiron Super Sport 300+: 490 km/h 

 Hennessey Venom F5: 484,4 km/h 

 SSC Tuatara: 484,8 km/h 

 Koenigsegg Agera RS: 447 km/h 

 Hennessey Venom GT: 434,5 km/h 

 

Najszybszym samochodem świata zostało Bugatti Chiron Super 

Sport 300+. Auto z koncernu VAG jest jedynym na świecie, które zdołało 

przekroczyć barierę prędkości 300 mil na godzinę (stąd jego nazwa). 

Test został przeprowadzony w sierpniu 2019 roku na niemieckim 

torze Volkswagen Ehra-Lessien. Ostateczna prędkość wyniosła 490,48 

km/h. Za kierownicą Bugatti zasiadał kierowca wyścigowy Andy Wallace. 

Wyobraźcie sobie, że przy tej prędkości w jednej sekundzie pokonywał aż 

137 metrów toru. 

Bugatti to na tę chwilę marka bijąca rekordy prędkości, choć może 

się to wkrótce zmienić. Dyrektor Bugatti w oświadczeniu stwierdził, że cel 

został osiągnięty - jako pierwsi na świecie przebili magiczną barierę 300 

mph. Dodał też, że w przyszłości skupią się na innych obszarach, niż 

ustanawianie kolejnych rekordów prędkości. 

Chiron Super Sport 300+ wyprodukowano tylko w 30 egzem-

plarzach. Pod maską tego potwora siedzi niesamowite W16 o pojemności 

8 litrów i mocy 1600 KM.  

A cena? To „tylko” około 3,5 mln euro. 

 

Hennessey Performance Engineering to firma z amerykańskiego 

stanu Teksas. Venom F5 według deklaracji producenta osiąga prędkość 

maksymalną 484,4 km/h. Auto waży zaledwie 1338 kg, czyli blisko 640 kg 

mniej niż Chiron. 



Ogromne wrażenie robi silnik auta - podwójnie doładowane V8 

o pojemności 7,4 litra i mocy 1600 KM sprawia, że Hennessey przyspiesza 

od 0 do 100 km/h w niecałe 2 sekundy! 

To drugie najszybsze auto na świecie, być może jednak niedługo 

zdetronizuje Chirona z pierwszego miejsca. Teksańczycy planują dołożyć 

do Venoma kolejne 217 KM, dzięki którym będzie miał osiągać prędkość 

maksymalną przekraczającą 500 km/h. 

Cena: 2,1 mln dolarów netto. 

 

Film z jazdy tym samochodem: 

https://youtu.be/g7UaPDZuf-8 

 

Najczęściej w Polsce kupowanymi samochodami (wg raportu 

za 2020 rok) są Skoda Octavia i Toyota Corolla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Skoda Octavia/ 

 

Co charakteryzuje Skodę Octavię z 2020 roku? 

Jest to już IV generacja, cena zaczyna się od 83 000 zł. 

 Silniki benzynowe: 

  TSI (110 KM), 1.5 TSI (150 KM), 2.0 TSI (190KM) 

 Silniki wysokoprężne: 

  TDI (115 KM), 2.0 TDI (150 KM) i 2.0 TDI (200 KM) 

https://youtu.be/g7UaPDZuf-8


 Wersje z hybrydą: 

  (110 KM) i 1.5 (150 KM). 

Długość samochodu: 4689 mm 

Szerokość: 1829 mm 

Maksymalna pojemność bagażnika (przy złożonej tylnej kanapie) 

to aż 1700l 

Zużycie paliwa: silnik 1.5 (150 KM): 7.0 benzyny, silnik 2.0 (150 

KM): 5,3 ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Toyota Corolla/ 

 

Toyota Corolla z 2020 roku czyli już XII generacja, cena: 78 400 zł 

 Silniki benzynowe:  

  1.2 (116 KM) z 6 stopniową regulacją, 1.2 (116 KM) automat 

 Silniki hybrydowe: 

  1.8 (122 KM) i 2.0 (184 KM) 

Długość samochodu: 4370 mm 

Szerokość: 1790 mm 

Pojemność bagażnika to 361l 

Zużycie paliwa: 1.2 (116 KM) to 5,8l, przy wersji 1.8 (122 KM) to 4,3l 

 

Opr. Mateusz Czepek 


