
Motto: „Poznawanie gry w piłkę nożną jest proste należy ją tylko zrozumieć”  

Ryszard Panfil 

Podstawy identyfikowania działań w grze w piłkę nożną   

 materiały do zajęć  

1. Gra w piłkę nożną – podstawowe pojęcia  

            Definiując grę w piłkę nożną  z praktycznego  punktu widzenia, należy stwierdzić, że 

są to, wyrażane w ustalanej przez coacha / piłkarzy  strategii gry, wzajemnie zależne układy  

ryzykownych działań piłkarzy, których celem jest   zaskoczenie przeciwnika , antycypowanie  

gry partnerów i przeciwnika a działania wykonywane  są zawsze  z uwzględnieniem 

odpowiedzialności  coacha  i piłkarzy za uzyskiwane wyniki. Strategia zawsze realizowana 

jest w warunkach niepewności możliwości jej realizacji  zgodnie z  obowiązującymi regułami 

( gry fair i przepisami) . O efektywności strategii gry decydują umiejętności działania  i 

współdziałania  graczy  w ofensywie oraz  przeciwdziałania  i przeciwwspółdziałania   w 

defensywie. Umiejętność gry wyznaczają z kolei dyspozycje osobnicze graczy i 

przewidywalności sytuacji, w której działają piłkarze( ryc.1.) 
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Racjonalny lub intuicyjny,  sytuacyjny  wybór  celu gry 

przez   gracza / graczy 

 

Ryc.1. Paradygmat gry sportowej 

 

Chęć osiągania celu gry 

(motywy, reaktywność, 

koncentracja) 

EFEKTYWNOŚĆ GRY 

STRATEGIA GRY 

WYZNACZNIKI STRATEGII  GRY : 

 zaskoczenie grą 

 ryzyko w grze 

 antycypacja gry 

 odpowiedzialność za wynik 

 

              

 

UMIEJĘTNOŚĆ 

GRY   
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- różnorodność 

- szybkość 

zmienne  

sytuacyjne gry 

trudne do 
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dynamika wyniku 

gry  

INTERDYSPOZYCJE  OSOBNICZE 

DO GRY 

stałe  sytuacyjne w 

grze łatwe do 

przewidzenia np. 

infrastruktura,  

reguły, czas  gry 



Praktyczne  poznawanie gry w piłkę nożną  sprowadza się do   identyfikowania realnych 

modeli  strategii  gry w formie wskaźników  umiejętności gry i  osiąganej przez piłkarzy  

efektywności. 
 

 

Współczesna gra w piłkę nożną charakteryzują się wysokim stopniem dynamicznego 

zorganizowania działań zawodników, przejawiającego się we wzroście znaczenia  

współdziałania piłkarzy , szczególnie w dynamicznych fragmentach gry czyli kombinacjach i 

wariantach z udziałem  dwóch lub trzech graczy. Definiując grę sportową Panfil (2006) 

stwierdza, że są to zaskakujące i antycypowane układy umiejętności działania i 

współdziałania graczy w ofensywie oraz ich  przeciwdziałania i przeciwwspółdziałania 

w defensywie. Piłkarze współdziałając  dążą  do realizacji niepewnych indywidualnych, 

wspólnych celów, a rywalizują z przeciwnikami realizują   przeciwstawne  cele zgodnie z 

przyjętymi regułami (przepisami i strategią). Umiejętności rozwiązywania sytuacji w grze w 

piłkę nożną  to uporządkowane, ze względu na cele realizowane w grze, układy (sekwencje) 

działań graczy, czyli przemyślane łączenie działań w kombinacje i warianty dwójkowe i 

trójkowe rozgrywane w różnym tempie, z elastycznym wykorzystaniem przestrzeni gry ( pola 

gry). W przypadku gry w piłkę nożną  reguły gry, wyznaczają zróżnicowany wpływ, na 

osiągane przez zespół piłkarzy wyniki, działań indywidualnych piłkarzy  i  współdziałania 

dwóch lub trzech graczy bezpośrednio rozwiązujących zaistniałą sytuację w ataku, kontrataku 

czy też kontrobronie i  obronie. 

Działanie graczy-piłkarzy to dynamiczny proces świadomego lub intuicyjnego 

(wynik wcześniejszych doświadczeń), sytuacyjnego, wyboru i realizacja celów gry i 

wariantów  ich osiągania ,  uzależniony, w różnym stopniu, od gry partnerów. Natomiast 

współdziałanie graczy to dynamiczny proces współświadomego lub współintuicyjnego 

(wynik wcześniejszych wspólnych doświadczeń), sytuacyjnego wyboru i realizacji  celów  

gry i wariantów wspólnego  ich osiągania. Wspólna realizacja celu obejmuje  działania 

umożliwiające osiąganie celów gry, w tym wzajemnie zależne  względnie  oraz   

bezwzględnie  a także działania ułatwiające osiąganie celów gry , bezwzględnie zależne 

od działań partnerów z piłką lub grających przeciwko piłce. 

  Gra w piłkę nożną  jest niewątpliwie grą społeczną rozumianą jako  regulator 

sprzecznych interesów (celów) uczestników gry, którzy stosując rozwiązania, w różnym 

stopniu zależne od partnerów i konkurentów, antycypują ich działania i przez  zaskoczenie 

konkurencji dążą do  uzyskania korzystnego dla siebie  wyniku. Gra w piłkę nośną   jest 

wyznaczana  umownymi regułami (przepisami, fair, realizowaną strategią). Zgodność gry z 

regułami  interpretowana jest przez sędziów piłkarskich. Wynik gry w piłkę nożną  wiąże 



strony w czasie wyznaczanym formalnie systemem rozgrywek. 

W ujęciu  teorii gier, gra w piłkę nożną  to każda sytuacja konfliktowa w grze, w której 

istnieją co najmniej dwie grupy przeciwstawnych interesów, reprezentowanych przez dwóch 

lub więcej uczestników gry, gdy każdy z nich reprezentuje tylko jedną grupę interesów. 

Uczestnicy  gry realizują własne  strategie uwzględniając strategie innych graczy. W 

przypadku wygranej piłkarze  otrzymują  wypłatę w jednostkach użyteczności (premie, 

miejsce w podstawowym składzie zespołu, prestiż medialny itp). 

              Ryciny 2. i 3. przedstawiają proces dynamiki wyboru celów w grze i sposobu  

działania lub współdziałania dokonywanych przez graczy w trakcie gry , uwzględniających  

przy wyborze, czynniki sytuacyjne. 
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Ryc. 2. Proces wyboru działania w ofensywie w aspekcie oceny sytuacji  

po zdobyciu piłki 
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Ryc. 3.  Proces  wyboru  działań  w defensywie w aspekcie oceny sytuacji  

po stracie piłki 

 

     Działania wykonywane przez poszczególnych piłkarzy w grze w różnym stopniu 

wpływają na realizację celów gry i są w różnym stopniu od siebie zależne, w związku z tym 

w grze w piłkę nożną  możemy wyróżnić: 

 działania graczy względnie zależne od partnerów, umożliwiające osiąganie celów 

gry w ataku i obronie oraz 

 działania graczy bezwzględnie zależne od partnerów, w tym: umożliwiające 

osiąganie celów gry w ataku i obronie i ułatwiające osiąganie celów gry w ataku i w 

obronie. 

Działania graczy względnie zależne od partnerów, umożliwiające osiąganie celów gry 

w ataku i obronie, obejmują działania indywidualne z piłką i przeciwko piłce. W ataku 

przykład stanowi zdobycie pola piłką poprzez jej prowadzenie (drybling), czy tez zdobycie 

punktu poprzez uderzenie piłki do bramki . W obronie zaś odbiór piłki poprzez grę „barkiem 

w bark” lub wślizg. W tym przypadku działania partnerów bez piłki są jedynie warunkiem 



sprzyjającym (ułatwiającym) osiąganie celów gry , bez fizycznego kontaktu. Względna 

zależność od partnerów  gracza z piłką w ofensywie  lub gracza przeciwdziałającego graczowi 

z piłką w defensywie  oznacza, że partnerzy mogą jedynie ułatwiać zawodnikowi realizację 

celu gry, poprzez np. asystencję organizacyjną, rzeczową i emocjonalną. Obecność partnerów 

nie jest konieczna dla rozwiązania danej sytuacji 

Działania graczy w piłce nożnej  bezwzględnie zależne od partnerów obejmują działania 

umożliwiające osiąganie celów gry a regulatorem współdziałania jest sprzężenie zwrotne oraz 

działania ułatwiające ich osiąganie, które  regulowane są sprzężeniem jednokierunkowym. 

1. Działania bezwzględnie zależne od partnerów umożliwiające osiąganie celów gry to 

współdziałanie 2-3 graczy np. w ataku zdobycie pola poprzez dwójkowe lub trójkowe 

rozegranie piłki. W obronie zaś zdobycie piłki poprzez podwajanie lub potrajanie. 

Bezwzględna zależność od partnerów oznacza, że fizyczne zaangażowanie  partnerów jest 

konieczna dla realizacji celów gry (rozwiązania danej sytuacji). 

2. Działania bezwzględnie zależne od partnerów ułatwiające osiąganie celów gry i obejmują: 

 ułatwianie organizacyjne np. w ataku przez tworzenie wolnego pola, jego „wydłużanie 

i rozszerzanie” lub wykonywanie zasłon. W obronie zaś przez przekazywanie krycia, 

asekurację, „zawężanie i skracanie” pola gry (efekty asystencji organizacyjnej 

i rzeczowej), oraz 

 ułatwianie społeczno – emocjonalne np. poprzez wykorzystanie obecności 

i specyficznych zachowań określonych osób wywołuje się u graczy  poczucie 

pewności, wiary we własne siły, akceptacji emocjonalnej, akceptacji pozycji w grupie 

(efekty integracji grupowej, obecności spersonifikowanej i widowni).  

Tak więc, przebieg zespołowej gry sportowej  to uporządkowane, ze względu na 

cele w niej realizowane, układy ( kilku sekundowe sekwencje) działań graczy. Gra w 

piłkę nożną  jest, więc sekwencją następujących po sobie sytuacji,  które rozwiązywane 

są: 

• przez piłkarza indywidualnie działającego z piłką w ataku lub przeciwko piłce w 

obronie, względnie zależnie od partnerów, którzy wykonują działania 

ułatwiające, lub  

• wspólnie, przez 2-3 graczy, których działania są bezwzględnie od siebie 

zależnych, którzy współdziałają w przemieszczaniu piłki w ofensywie lub 

przeciwwspółdziałają przeciwko piłce w defensywie , gdy  pozostali partnerzy 

wykonują działania ułatwiające. 

 



Struktura działań w zespołowej grze sportowej 

OFENSYWA 

 

1. Pozycjonowanie działań w ofensywie to ustawianie się i przemieszczanie się graczy 

zapewniające utrzymanie piłki i przestrzeni gry a zmierzające do umożliwienia kreacji 

sytuacji punktowej – zdarzenia dynamiczne, lub utrzymania wyniku gry- zdarzenia 

statyczne.  

Przykłady działań pozycjonujących grę ofensywną: 

- działania umożliwiające osiąganie celów gry, względnie zależne od działań partnerów: 

a ) zdobywanie  przestrzeni  gry piłką przez prowadzenie piłki z przeciwnikiem i bez, a 

także ominięcie przeciwnika z zastosowaniem zwodu  w kierunku bramki  przeciwnika,   

zmierzające do  spowodowania utraty swobody manewru przez  przeciwnika i 

wymuszające na przeciwniku popełnienie błędu, 

 b ) utrzymywanie przestrzeni gry i piłki przez walkę o tzw.  piłki  niczyje( odbite od 

partnera lub przeciwnika), przechwyty tzw. piłek odbitych, grę  jeden przeciwko jednemu 

lub dwom przeciwnikom 

- działania umożliwiające osiąganie celów gry, bezwzględnie zależne od działań 

partnerów: 

a ) zdobywanie  przestrzeni  gry piłką przez podania piłki po przyjęciu lub  bez przyjęcia 

wykonanego  w pierwszym lub drugim  tempie ,  umożliwiające partnerowi podanie piłki 

bez przyjęcia, prowadzenie piłki lub utrzymanie piłki, podanie piłki do jednego z 

partnerów wykonujących  zmianę pozycji  ( równoległą- wzajemna zmiana przestrzeni 

gry, prostopadłą- jeden zwalnia przestrzeń  gry, drugi ją  zajmuje ), 

 - działania ułatwiające  osiąganie celów gry, bezwzględnie zależne od działań partnerów: 

a) zwiększanie przestrzeni manewru przez ustawianie się gracz względem siebie i 

przestrzeni gry zgodnie z przyjętym założeniem , tzw. wydłużanie i rozszerzanie  

przestrzeni gry, ustawianie zasłon, asekuracja partnerów przemieszczajacych piłkę, 

b)  zwiększanie wyboru manewru przez  tworzenie chwilowych przewag liczebnych 

graczy w miejscach rozegrania piłki, 

2. Kreowanie sytuacji punktowej to  działanie względnie lub bezwzględnie zależne 

(asysty)  umożliwiające wykonanie działania, którego celem jest zdobycie punktu. 

Przykłady działań  kreujących sytuacje punktowe: 

- działania umożliwiające osiąganie celów gry, względnie zależne od działań partnerów: 



kreowanie sytuacji punktowych  przez wprowadzenie piłki z przeciwnikiem i bez, a także 

ominięcie przeciwnika z zastosowaniem zwodu  do strefy bezpośredniego zagrożenia 

bramki  przeciwnika,  walkę o tzw.  piłki  niczyje (odbite od partnera lub przeciwnika), 

przechwyty tzw. piłek odbitych w strefie bezpośredniego zagrożenia bramki  

przeciwnika,  

- działania umożliwiające osiąganie celów gry, bezwzględnie zależne od działań 

partnerów: 

kreowanie sytuacji punktowych  przez rozegranie stałych i dynamicznych fragmentów 

gry, w strefie bezpośredniego zagrożenia bramki  przeciwnika, z  podaniem piłki do 

jednego z partnerów uczestniczących w kombinacji  dwójkowej : np. wybiegającego  lub 

obiegającego partnera z piłką, wybiegającego na tzw. wolne pole, posiadającego 

chwilową  swobodę manewru, podanie piłki do partnerów  wykonujących  zmianę 

pozycji  (wzajemna zmiana przestrzeni gry, jeden zwalnia przestrzeń  gry, drugi ją  

zajmuje),  

 - działania ułatwiające  osiąganie celów gry, bezwzględnie zależne od działań partnerów: 

a) zwiększanie przestrzeni manewru gracza lub graczy przemieszczających piłkę w strefie 

bezpośredniego zagrożenia bramki  przeciwnika przez tzw. wydłużanie i rozszerzanie  

przestrzeni gry np. tzw.  izolacje i  ustawianie zasłon, 

b)  zwiększanie wyboru manewru przez tworzenie chwilowych przewag liczebnych 

graczy w miejscach rozegrania piłki, w strefie bezpośredniego zagrożenia bramki  

przeciwnika, 

2. Zdobywanie punktów to  działania względnie zależnego, którego pozytywnym 

wynikiem jest przemieszczanie piłki w miejsce przestrzeni gry, zapewniające 

uzyskanie punktów czyli  do bramki  przeciwnika. Przykłady działań zdobywających 

punkty : 

a) uderzenia a w piłce ręczne rzuty piłki do bramki po jej  przyjęciu lub bez, po 

prowadzeniu piłki lub po przejęciu piłki odbitej np. nad bramkarzem, po podłożu lub górą 

z rotacją lub szybkie w tzw. długi lub krótki,  dolny lub górny  róg bramki,  

    

 

 

 

 

 



DEFENSYWA 

. 

1. Przeciwdziałanie pozycjonowaniu gry ofensywnej to ustawianie i przemieszczanie się  

graczy w defensywie utrudniające przeciwnikowi  pozycjonowanie działań ofensywnych- 

zdarzenia statyczne lub umożliwiające odbiór piłki- zdarzenia dynamiczne. 

 Przykłady przeciwdziałania  pozycjonowaniu  gry ofensywnej: 

- przeciwdziałania umożliwiające osiąganie celów gry, względnie zależne od działań 

partnerów: przeciwdziałanie zdobywaniu  przestrzeni  gry piłką przez przeciwnika 

stosując ustawianie się przed przeciwnikiem prowadzącym piłkę i jej blokowanie lub 

wybijanie, walka o piłkę barkiem w bark z przeciwnikiem z piłką, w piłce nożnej gra tzw. 

wślizgiem, , przeciwdziałanie zdobywaniu  przestrzeni  gry piłką przez przeciwników 

przez przechwyt podania lub wyprzedzenie przeciwnika do którego zmierza piłka, walka 

o tzw.  piłki  niczyje (odbite od partnera lub przeciwnika), przechwyty tzw. piłek 

odbitych, walka o piłkę  przeciwko zawodnikowi utrzymującemu piłkę, 

- przeciwdziałania umożliwiające osiąganie celów gry, bezwzględnie zależne od działań 

partnerów: przeciwdziałanie zdobywaniu  przestrzeni  gry piłką przez przeciwnika 

stosując równocześnie lub następczo  podwojenie lub potrojenie liczby graczy broniących 

przeciwko zawodnikowi z piłką (gracze uczestniczący podwojeniu lub potrojeniu stosują 

takie same lub różne działania składowe np. jeden walczy bark w bark drugi przejmuje 

piłkę), 

 - przeciwdziałania ułatwiające  osiąganie celów gry, bezwzględnie zależne od działań 

partnerów: 

a) zmniejszanie przestrzeni manewru przeciwnika przez ustawianie się gracz względem 

siebie i przestrzeni gry zgodnie z przyjętym założeniem , tzw. skracanie i zawężanie  

przestrzeni gry, skoordynowane krycie tzw. każdy swego o różnym stopniu presji na 

przeciwników, asekuracja partnerów walczących o piłkę, 

b)  zmniejszanie wyboru manewru przeciwnikowi przez  tworzenie chwilowych przewag 

liczebnych graczy broniących lub likwidowanie  przewag liczebnych graczy 

ofensywnych w miejscach rozegrania piłki. 

2. Przeciwdziałanie kreowaniu sytuacji punktowych to uniemożliwienie lub utrudnienie 

działań kreujących sytuacje punktowe, czyli przeciwdziałanie asystom i przedasystom. 

Przykłady przeciwdziałania  kreowaniu  sytuacji punktowych: 

- przeciwdziałania umożliwiające osiąganie celów gry, względnie zależne od działań 

partnerów: przeciwdziałanie kreowaniu sytuacji punktowych przez uniemożliwianie 



wprowadzenia lub podania piłki do strefy bezpośredniego zagrożenia bramki 

przeciwnika, stosując ustawianie się przed przeciwnikiem prowadzącym piłkę i jej 

blokowanie lub wybijanie, walka o piłkę barkiem w bark z przeciwnikiem z piłką,  gra 

tzw. wślizgiem, przeciwdziałanie zdobywaniu  przestrzeni gry piłką przez przeciwników 

przez przechwyt podania lub wyprzedzenie przeciwnika do którego zmierza piłka, walka 

o tzw.  piłki niczyje (odbite od partnera lub przeciwnika), przechwyty tzw. piłek 

odbitych, walka o piłkę  przeciwko zawodnikowi utrzymującemu piłkę, 

- przeciwdziałania umożliwiające osiąganie celów gry, bezwzględnie zależne od działań 

partnerów: przeciwdziałanie kreowaniu sytuacji punktowych przez uniemożliwianie 

wprowadzenia lub podania piłki  do strefy bezpośredniego zagrożenia bramki  

przeciwnika, stosując równocześnie lub następczo  podwojenie lub potrojenie liczby 

graczy broniących przeciwko zawodnikowi z piłką (gracze uczestniczący podwojeniu lub 

potrojeniu stosują takie same lub różne działania składowe np. jeden walczy bark w bark 

drugi przejmuje piłkę),  gra na tzw. spalony, 

 - przeciwdziałania ułatwiające  osiąganie celów gry, bezwzględnie zależne od działań 

partnerów: 

a) zmniejszanie  przestrzeni manewru gracza lub graczy przemieszczających piłkę w 

strefie bezpośredniego zagrożenia bramki  przeciwnika przez tzw. skracanie i zawężania 

przestrzeni gry, krycie tzw. każdy swego, asekuracja partnerów, 

b) zmniejszanie wyboru manewru przeciwnika przez likwidowanie chwilowych przewag 

liczebnych graczy ofensywnych w miejscach rozegrania piłki, w strefie bezpośredniego 

zagrożenia bramki lub kosza przeciwnika, 

3.Przeciwdziałanie zdobywaniu punktów to uniemożliwienie lub utrudnienie wykonywania 

działań zdobywających punkty. 

Przykłady przeciwdziałania  zdobywaniu  punktów : 

blokowanie pojedyncze lub podwójne tułowiem i kończynami dolnymi, często z upadkiem, 

uderzeń piłki do bramki.  

 

 

 

 

 

 

 



Identyfikowanie  strategii gry (u siebie i na wyjeździe ) 

Strategia działania w grze w piłkę nożną  to oryginalna  myśl przewodnia coacha i 

graczy sformułowana z uwzględnieniem biegunowości, wzajemnie zależnych wyznaczników 

tej strategii  obejmujących: 

 stosunek  działań ofensywnych i defensywnych 

 innowacyjność działań z jednej strony i wymiar  ich standaryzowania z drugiej, 

 uniwersalizm  a specjalizacja pozycyjna  w grze, 

 wykorzystanie działań indywidualnych do  współdziałania a także 

Uwzględniając powyższe kryteria formułowane są indywidualne strategie działania w 

grze, zarówno dla poszczególnych graczy jak i zespołu jako całości. 

 

Wyznaczniki efektywnej strategii gry w  piłkę nożną - zaskoczenie, antycypacja i ryzyko 

Gra w piłkę nożną  to  regulator interesów uczestników gry, którzy współświadomie lub  

wpółintuicyjne, stosując zaskakujące, ryzykowne i antycypowane działania i współdziałając  

w ofensywie oraz przeciwdziałając i przeciwwspółdziałając  w defensywie, dążą do realizacji 

niepewnych indywidualnych i wspólnych własnych (kooperują), a także przeciwstawnych 

celów (konkurują)  zgodnie z przyjętą strategią.   

Wyznaczniki  efektywnej  strategii gry w ofensywie to zaskoczenia przeciwnika, 

antycypacja gry  partnerów, stosowanie rozwiązań ryzykownych, 

Wyznaczniki efektywnej strategii gry w defensywie to  antycypacja gry przeciwników i  

partnerów, stosowanie rozwiązań ryzykownych, 

 

Antycypacji gry wynika z  : 

 uczenia się gry (powtarzalność sytuacji gry) 

 ze scenariuszy gry (schematy współdziałania) warianty i kombinacje 

 ze strategii gry (elastyczne warianty i kombinacje w grze) 

 intuicji w grze (wieloletnie doświadczenie, inteligencja ruchowa)  

Zaskoczyć przeciwnika możemy : 

 indywidualną techniką, 

 elastycznością, 

 różnorodnością, 

 zwodzeniem, 

 łączeniem ruchów (zmienność i szybkość)  



 szybkością działania, 

Ryzyko w grze wynika z proporcji działań w tym : 

 ofensywna ofensywa/ defensywnej ofensywy 

 ofensywna defensywa/ defensywnej defensywy 

 1x1 do podań  

 liczba podwojeń 

 

Ofensywność a defensywność działań w grze 

Ofensywa 

 Organizacja działań w sytuacji, gdy znajdujemy się w posiadaniu piłki, czyli w 

ofensywie  dotyczy określenia  ustawiania się  graczy względem pola gry, partnerów, 

przeciwnika oraz piłki, a następnie zasad przemieszczania się graczy i przemieszczania piłki. 

Działania indywidualne w ataku obejmują sytuacje gry z piłką i bez piłki w bezpośrednim 

kontakcie z przeciwnikiem, jak i momenty względnej swobody działania.  

Głównym celem ustawienia graczy w ataku jest dzielenie pola gry, mające na celu 

rozdzielenie graczy zespołu przeciwnika na dużej przestrzeni. Podzielenie całego pola 

prowadzi do zmniejszenia liczby zawodników przypadających na określoną jednostkę 

powierzchni oraz umożliwia wykorzystanie optymalnie dużej powierzchni dla własnych 

działań, co zwiększa zachowanie swobody manewru zespołu posiadającego piłkę. Podzielenie 

całego pola gry, które prowadzi do podzielenia zespołu przeciwnika, stwarza możliwość 

wyboru miejsca rozegrania piłki w zależności od sił poszczególnych graczy zespołu 

przeciwnika oraz wielkości wycinka boiska, na którym oni działają. Miejscem rozwiązania 

akcji powinien być ten wycinek boiska, gdzie działająca część zespołu przeciwnika dysponuje 

małą siłą, tj. chwilowo mniejszą liczbą graczy, lub graczami i niższych umiejętnościach 

natomiast wielkość tego wycinka boiska jest optymalnie duża. 

W zależności od akcentów w zakresie preferowanych celów realizowanych w grze 

ofensywnej wyróżniamy dwa warianty gry ofensywnej tj. „ofensywną” ofensywę i 

„defensywną” ofensywę. 

„Ofensywna” ofensywa 

W przypadku wyboru tej strategii działania w grze dominuje realizacja celów 

obejmujących zdobywanie punktów, tworzenie sytuacji punktowych i zdobywanie pola gry 

piłką. Po rozpoczęciu akcji ofensywnej biorą w niej udział wszyscy zawodnicy, czyli 

wszyscy przesuwają się do przodu. Zaskakuje się przeciwnika liczbą atakujących i 



zmiennością pozycji graczy w trakcie ataku. Skutecznym sposobem działania w przypadku 

tej strategii jest zaskoczenie przeciwnika przez stosowanie gry z kontry, w której z założenia 

wykorzystuje się chwilową dezorganizację w grze obronnej przeciwnika i szybkie rozegranie 

piłki. Możliwość zorganizowania kontry występuje ,,gdy piłka zostaje odebrana 

przeciwnikowi w okolicach strefy środkowej boiska. W tej sytuacji po zdobyciu piłki można, 

wykorzystując chwilową przewagę pola i pozycji, stworzyć sytuację dogodną i zdobyć 

punkty. Odbiór piłki w strefie środkowej umożliwia także włączanie się, czyli 

przemieszczanie pod bramkę lub kosz przeciwnika kilku zawodników i tworzenie przez to 

chwilowej przewagi liczebnej w strefie obrony przeciwnika.  

Strategia „ofensywnej” ofensywy pociąga ze sobą dużą zmienność pozycyjną w pionach 

i poziomach działań, a to wymusza różnorodność zadań stawianych zawodnikom. Sytuacja ta 

sprawia, iż dyspozycje umysłowe, pozwalające szybko i trafnie decydować o działaniu, mają 

coraz istotniejszy wpływ na skuteczne działanie w grze. 

„Defensywna” ofensywa 

W przypadku wyboru tej strategii działania w grze dominuje realizowanie celów w 

pierwszej kolejności obejmujących utrzymanie pola i piłki oraz zdobywanie pola, w drugiej 

zaś tworzenie sytuacji punktowych i zdobywanie punktów. 

Po zdobyciu piłki, najczęściej we własnej strefie obrony zawodnicy dążą do przyjęcia 

ustawienia wyjściowego. Piłka rozgrywana jest głównie pozycyjnie w kierunku bocznych 

stref pola gry. W grze zachowywana jest specjalizacja funkcji wynikająca z ustawienia 

wyjściowego. Ważną rolę w grze spełnia asekuracja działań partnerów (niekiedy podwójna). 

Defensywa  

Organizacja działań w grze w sytuacji, gdy przeciwnik jest w posiadaniu piłki, w 

przypadku gier sportowych obejmuje ustawienie graczy względem pola gry; przeciwników, 

partnerów oraz piłki, a następnie określenie zasad przemieszczania się graczy względem piłki, 

partnerów, pola gry i przeciwnika. Działania indywidualne w grze obronnej dotyczą sytuacji 

przeciwdziałania w bezpośrednim fizycznym kontakcie z przeciwnikiem posiadającym piłkę 

lub będącym bez piłki, a także sytuacje, gdy gracz zespołu broniącego się ma względną 

swobodę działania. 

Głównym założeniem organizacji działań w grze obronnej jest dążenie do ciągłego 

odbudowywania ustawienia zespołu, zapewniającego skuteczne współdziałanie, z 

uwzględnieniem rozstawienia graczy na szerokości i długości pola gry, czyli odległości 

miedzy zawodnikami znajdującymi się przy liniach bocznych i zawodnikami najdalej 

wysuniętymi w kierunku własnej bramki (kosza) i bramki (kosza) przeciwnika. Właściwe 



ustawienie w grze obronnej zapewni możliwość bezpośredniego współdziałania między 

graczami zespołu broniącego się, czyli zachowanie możliwości przekazywania sobie 

pilnowanych zawodników zespołu przeciwnego, asekurację działań partnerów, a także 

odbieranie piłki przeciwnikowi jednocześnie przez dwóch lub więcej zawodników zespołu 

broniącego się. Ustawienie zespołu w grze obronnej w sposób optymalny powoduje 

zawężenie i skrócenie pola gry, a to w konsekwencji doprowadza do ograniczenia swobody 

manewru przeciwnika i przerwania jego ataku lub odebrania mu piłki. 

W zależności od akcentów w zakresie preferowanych celów realizowanych w grze 

defensywnej wyróżniamy dwa warianty gry defensywnej tj. „ofensywną” defensywę i 

„defensywną” defensywny. 

„Ofensywna” defensywa  

W przypadku tej strategii w grze dominuje realizacja celów obejmujących zdobywanie 

piłki i przerywanie działań przeciwnika, już w strefie środkowej pola gry, lub w strefie 

obrony poprzez „nacisk” na zawodników z piłką i bez piłki. 

Zmiany zawodników atakujących w broniących i aktywne zmuszanie przeciwnika do 

utraty piłki lub wymuszanie na nim niekorzystnego zagrania, szczególnie na połowie 

przeciwnika i w środkowej części boiska, to ważne składowe tej koncepcji gry. Wszyscy 

zaangażowani są w organizację gry obronnej, przeciwnika atakuje się natychmiast po utracie 

piłki. Zawodnicy kryją przeciwników, którzy znajdują się w ich strefie działania. Skracanie 

pola gry następuje w sytuacji, gdy przeciwnik, który przejął piłkę, ma ograniczoną swobodę 

działania, czyli jest atakowany, przez co najmniej jednego zawodnika zespołu broniącego się. 

Skracanie dotyczy wszystkich zawodników, przy czym musi być zachowana głębia działań, 

czyli równomierne podzielenie skróconego i zawężonego pola gry. Skracanie ułatwia 

wykonanie takich działań grupowych, jak podwajanie i potrajanie, grę aktywną strefą oraz grę 

na tzw. spalony w piłce nożnej. Skuteczna realizacja tej strategii powoduje możliwość gry w 

ataku z tzw. kontry. 

„Defensywna” defensywa  

W przypadku tej strategii w grze dominuje realizacja następujących celów: 

niedopuszczenie do utraty punktów i przerywania działań przeciwnika. 

Po stracie piłki zawodnicy zespołu broniącego się zajmują pozycje na własnej połowie 

dążąc w pierwszej kolejności do „odbudowy” ustawienia wyjściowego. W grę obronna ze 

względu na specjalizację pozycji zaangażowani są głównie zawodnicy zajmujący wyjściowo 

pozycje defensywne. Zawodnicy kryją przeciwników, ustalonych przed grą. W grze obronnej 



dominują działania „jeden przeciwko jednemu”. Pozostali zawodnicy utrudniają 

przeciwnikowi z piłką jej rozegranie. 

 

Uniwersalizm umiejętności a ich specjalizacja . 

Specyfika gry sportowej powoduje, że sprawnie w grze działają zespoły opierające grę 

na uniwersalnych umiejętnościach graczy jak i te, które stawiają na specjalizację 

umiejętności. Umiejętności uniwersalnego działania są szczególnie ważne w przypadku 

realizacji strategii gry „wszyscy atakują, wszyscy bronią w sposób zorganizowany”. 

Tendencje rozwojowe obserwowane między innymi w grze w piłkę nożną, w hokeju na 

lodzie czy koszykówce, w kierunku gry „wszyscy atakują wszyscy bronią” wymuszają 

uniwersalizm w działaniu, czyli przejawianie w różnym zakresie umiejętności gry obronnej i 

ofensywnej przez wszystkich uczestników gry. Uniwersalizm pozwala graczom na szerokie 

partycypowanie w realizacji celów przez podejmowanie różnorodnych, często nierutynowych, 

działań. Nowoczesne koncepcje w zakresie prowadzenia zespołowej gry sportowej, 

uwzględniające udział wszystkich zawodników w działaniach obronnych, a w sytuacji 

odebrania piłki – udział wszystkich w dążeniu do uzyskania punktu, powodują małą 

sztywność zadań realizowanych w grze i dużą ich wzajemna zależność i wymienność. 

Uniwersalizm wymaga z jednej strony przejawiania wysokich umiejętności na podstawowej 

pozycji zajmowanej w grze, z drugiej zaś wymaga umiejętności realizacji działań 

wynikających z wymienności pozycji. Taki sposób gry, w którym wszyscy atakują i wszyscy 

bronią, powoduje, że specjalizacja działań jest mała i występuje względna równowaga działań 

obronnych i ofensywnych. W grze zawodnicy realizują, oprócz działań uzgodnionych, 

sformalizowanych, także działania nieprzewidywalne. 

.Wydaje się, że współczesne gry sportowe wymagają wyważonego wykorzystania w 

grze umiejętności uniwersalnych i docenienia walorów wyspecjalizowanych umiejętności 

determinowanych unikalnymi dyspozycjami graczy np. umiejętności wykonywania stałych 

fragmentów gry, umiejętność gry „jeden przeciwko jednemu” w ataku lub obronie. 

Nowoczesne koncepcje w zakresie prowadzenia gry sportowej, w różnym stopniu w 

poszczególnych dyscyplinach uwzględniają udział wszystkich zawodników w działaniach 

obronnych, a w sytuacji odebrania piłki udział wszystkich w dążeniu do uzyskania punktu, to 

powodują coraz mniejszą sztywność zadań realizowanych w grze i dużą ich wzajemną 

zależność i wymienność. Konkretna strategia będzie, więc kompatybilnym układem działań 

uniwersalnych i specjalistycznych. 



Innowacyjność w dynamicznych fragmentach gry a schematyzm w stałych 

jej fragmentach. 

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do gry z jednej strony i schematyczne  

wykonywanie działań   z drugiej wyznaczają wybór dominujących sposobów działania w 

grze. Uwzględniając innowacyjność wprowadza się do gry nowe rozwiązania np. ustawienie 

graczy w ataku czy obronie, czy też nowe sposoby rozwiązywania stałych i dynamicznych  

fragmentów gry. Innowacyjność wiąże się z wykorzystaniem kamuflażu i zaskoczenia 

przeciwnika nowym sposobem działania. Stosowanie rozwiązań innowacynych w grze jest 

najbardziej ambitne i ryzykowne, przy czym daje duże efekty ze względu na zaskoczenie 

przeciwnika. Wprowadzenie innowacji do gry oparte jest na jednym z następujących 

czynników lub ich kombinacji tj. na kontraktach z wybitnymi trenerami, coachami i 

ekspertami i znacznie szybszym od innych dostrzeganiu i wykorzystaniu nowych rozwiązań.  

Poziom innowacyności rozwiązań wprowadzanych do gry jest zależny głównie od 

ważności celu, o który toczy się gra, potencjału własnych graczy na tle przeciwnika, 

aktualnego wyniku gry rozpatrywanego w funkcji czasu a także miejscu rozgrywania 

zawodów. Innowacyjne rozwiązania wprowadza się zazwyczaj w sytuacji, gdy uzyskiwane 

wyniki w grach klasyfikowanych są rozbieżne z przyjętymi celami, lub, gdy wynik konkretnej 

gry został wyraźnie rozstrzygnięty. Także w sytuacjach skrajnych tj. wyjątkowo korzystnych 

lub wyjątkowo niekorzystnych obserwuje się tendencje do wprowadzania nowych rozwiązań. 

Zbyt daleko posunięta innowacyjność często wymyka się z pod kontroli coacha i prowadzi do 

chaosu w grze.. 

Gdy uzyskiwane wyniki zadawalają uczestników gry obserwuje się tendencje do 

stosowania schematycznych działań, czyli  sprawnego odtwarzania standardowych 

wariantów. Tak, więc schematyzowanie gry, to dążenie do wykonania znanych sposobów 

działania coraz sprawniej. Decydując się na stosowanie w grze rozwiązań znanych dąży się 

do coraz szybszego  i elastycznego ich wykonywania.. Jednak zbyt częste stosowanie 

rozwiązań schematycznych prowadzi do rutyny w wykonywaniu działań w grze, czyli 

postępowania według sprawdzonego skutecznego wzorca. Nadużywanie w grze działań 

rutynowych przekształca się w, rutyniarstwa , czyli zjawisko negatywne blokujące rozwój 

graczy i ogranicza możliwość zaskoczenia przeciwnika. 

 

 

 



Indywidualizm a współdziałanie w grze 

 W przypadku  gry w piłkę nożną  mamy  do czynienia zarówno z indywidualnymi   

działaniami  graczy jak i z kolektywnym (zespołowym) ich wykonywaniem. Sprawność 

działań indywidualnych względnie zależne od partnerów, analizowana jest jako sprawność 

działań wykonywanych z osobna, kiedy działania partnerów nie wpływają bezpośrednio na 

realizację celu w grze a maja jedynie wymiar ułatwiający (asystencja). Sprawność działań 

bezwzględnie zależnych od partnerów rozumiana jest natomiast jako sprawność działania 

kolektywnego (zespołowego). W tym przypadku działań dwóch lub trzech graczy, ze względu 

na realizowany cel w grze, są zależne w taki sposób, że niewykonanie działania cząstkowego 

przez któregoś ze współpartnerów udaremnia osiąganie celu poprzez realizowany wariant 

współdziałania.. 

Włączenie działań indywidualnych do układu (splotu) działań zespołowych z 

jednoczesnym uzależnieniem działań indywidualnych od działań pozostałych graczy poprzez 

rozszerzenie, ograniczenie lub zmianę zakresu  wykonywanych działań, zgodnie z przyjętą 

strategią gry, powodowało będzie wzrost znaczenia kolektywnego działania. 

Kolektywizowanie działań ma na celu zwiększenie sprawności zespołu poprzez zwiększenie 

wpływu na tą sprawność efektów synergicznych w tym facylitacji obserwowanej w działaniu 

zbiorowym oraz efektów organizacyjnych (koordynacji i synchronizacji działań 

indywidualnych) widocznych w działaniu zespołowym W przypadku gry w piłkę nożną  

obserwujemy różny stopień wykorzystania zespołowości (kolektywizmu). Z jednej strony 

stawia się na graczy o podobnych umiejętnościach, którzy ze względu na zajmowaną w grze 

pozycję wypełniają różne funkcje, lecz w razie potrzeby mogą wzajemnie się zastępować. W 

innym przypadku przewagę uzyskuje specjalizacja zapewniająca wyższą sprawność 

wykonywania pewnych funkcji w grze, przy czym gracze nie mogą bez szkody dla 

sprawności wzajemnie się zastępować. Praktyka piłki nożnej  pokazuje jednak, że postulat 

zespołowości działania jest często zbyt trudny w realizacji i nadużywanie go zamiast korzyści 

przynosi szkody, przejawiające się obniżeniem sprawności działania zarówno poszczególnych 

piłkarzy i zespołu rozgrywkach  klasyfikowanych. 

 W grze w piłkę nożną  stosowane są często także tzw. działania pozorne, które należy 

ocenić  negatywnie. Działania pozorne wprowadzają w błąd, sprawiając wrażenie, że zadanie 

jest  realizowane, podczas gdy w rzeczywistości są  stratą czasu. Wyróżnienie działań 

pozornych jest szczególnie istotne dla oceny działań obserwowanych w grze piłkę nożną , 

gdyż szybkość działania graczy oraz zmienność i różnorodność sytuacji występujących w 



grze ułatwia stosowanie działań pozornych, które mają  przybliżać  do realizacji celów gry, 

zarówno  w ofensywie jak i defensywie, w rzeczywistości są działaniami obojętnymi a 

niekiedy szkodliwymi. 

                                                 

Synergia zespołowa w  grze  w piłkę nożną. 

 Termin synergia pochodzi z języka greckiego. Człon „syn" oznacza , „razem” lub 

„łącznie”,  natomiast „ergon” oznacza „pracować” lub „działać”. Tak, więc słowo synergia 

można przetłumaczyć jako łączne działanie, wspólne działanie, czy też współdziałanie graczy 

w grze w piłkę nożną . Inaczej synergia zespołowa w grze w piłkę nożną  to takie zestawienie 

dwóch – trzech graczy w stałych i dynamicznych fragmentach gry  lub większej ich liczby 

ustawienia w grze  , by ich współdziałanie dawało skutek większy niż suma skutków 

wywołanych przez każdego gracza  oddzielnie.  

Efekty  współdziałania  graczy, w których przejawia się synergia to: 

• jednokierunkowe ułatwianie partnerom działania np. gracz A, przykładem działania, 

podpowiedzią lub personalnie swoją obecnością  zwiększa efektywność gry gracza B, 

• wzajemne, zwrotne ułatwianie partnerom działania np. gracze A i B swoją obecnością, 

rzeczowo lub personalnie, wzajemnie zwiększają swoja efektywność w grze, 

• wzajemne zwrotne umożliwianie działań  partnerów dające nową jakość wynikającą z 

wzajemnej koordynacji i synchronizacji działań   np. gracz A wybiega na pozycję 

umożliwia graczowi B wykonanie podania do niego piłki np.  obiegnięcie w piłce 

nożnej, 

W praktyce sportowej rejestruje się liczne przykłady wskazujące na wpływ synergii na 

efektywność zespołową : 

- na przykład w piłce ręcznej często, gdy jeden lub dwóch graczy zostanie wyeliminowanych 

przez sędziów z gry, na dwie lub więcej minut (kary za naruszanie przepisów gry) zespoły 

grające w zmniejszonym składzie prowadzą wyrównaną grę i utrzymują wynik gry z 

liczniejszym zespołem przeciwników, a niekiedy uzyskują chwilową przewagę i zmieniają  

wynik na korzystniejszy. Podobnie wygląda sytuacja w piłce nożnej, gdy zespół zostaje 

liczbowo osłabiony po wykluczeniu z gry zawodnika za przewinienie ukarane czerwona 

kartką, 

- zespoły sportowe, składający z dorosłych zawodników, uczestniczące w rozgrywkach 

kwalifikowanych w stałym składzie personalnym i  względnie stałym ustawieniu w grze, w 

trzecim lub czwartym sezonie uzyskują skokowy wzrost efektywności sportowej, 



przejawiający się znaczną poprawą pozycji zajmowanej w rozgrywkach klasyfikowanych, 

mimo że poziom umiejętności poszczególnych  graczy się nie zmienił, 

- zespoły reprezentacyjne, składające się z najlepszych indywidualnie graczy, często 

przegrywają mecze z zespołami klubowymi graczy  indywidualnie niższych umiejętnościach,  

grającym we względnie stabilnym składzie w dłuższym okresie ( rzadko zespoły ligowe grają 

z zespołami reprezentacyjnymi, gdyż trudno było by wyjaśnić porażkę zespołu 

reprezentacyjnego składającego się z najlepszych graczy). 

- w rywalizacji sportowej, także na najwyższym poziomie, wygrywają  zespoły, w których 

trudno jest wyróżnić któregoś z graczy, 

- nowy trener nie zmienia składu ani ustawienia zespołu w grze a zespół gra efektywniej, 

- podobnie wpływa na grę zespołu zawodnik o uznanym w środowisku autorytecie, często 

słabszy już sportowo, 

- zespół sportowy z większym prawdopodobieństwem wygra przy własnej widowni niż na 

wyjeździe. 

Synergia w grze w piłkę nożną wynika z wzajemnego uzależnienia, stosowanych w grze  

działań graczy i wynikających z współdziałania kombinacji działań. Uzależnienie ma wymiar 

bezwzględny lub względny i w różnym stopniu, a także zakresie, wpływa na efektywność gry 

zespołu, Działania graczy są wzajemnie lub jednostronni bezwzględnie zależne. Stopień   

bezwzględności wzajemnego uzależnienia graczy dotyczy kombinacji umożliwiających 

osiąganie celów gry, jest zróżnicowany i wyznaczany poziomem synchronizacji i koordynacji  

działań (w ofensywie kreowanie sytuacji bramkowej przez podanie piłki do gracza 

wykonującego zmianę krzyżową lub w defensywie przeciwdziałanie przeciwnikowi z piłką 

przez podwojenie na nim gry). Natomiast stopień jednostronnej bezwzględności uzależnienia   

dotyczy zarówno działań  indywidualnych graczy jak i kombinacji  działań umożliwiających 

osiąganie celów gry i wyznaczany jest poziomem podporządkowania synchronizacji i 

koordynacji   działań   graczy ułatwiających realizację celów gry działaniom umożliwiającym 

ich realizację np. rozszerzanie pola gry w ataku, lub zawężanie pola gry w obronie. Względna 

zależność  dotyczy natomiast działań  graczy np. zdobycie pola gry przez drybling w ataku 

lub zdobycie piłki przez przechwyt w obronie  i oznacza, że ich wykonanie  zależy  od 

wykonujących , a obecność pozostałych partnerów nie jest konieczna. 

Zespół piłkarzy nożnych to całość wykraczająca poza jej części tj. graczy 

rozpatrywanych we wzajemnej izolacji. Z tego wynika, że tłumaczenie działania zespołu 

piłkarskiego, wymaga podejścia integralnego, które polega na traktowaniu zespołu graczy 

jako dynamicznego systemu, dla opisania, którego konieczne jest uwzględnieniem interakcji  



społecznych i rzeczowych w nim występujących, a warunkujących ujawnienie różnego 

poziomu synergii. Z drugiej strony w praktyce sportowej analizę efektywności graczy 

sprowadza się do ocen indywidualnych bez prób kwantyfikowania kontekstu zespołowego. 

Stąd efektywność zespołową traktuje się jako zbiór efektywności indywidualnych, 

uzyskiwanych przez poszczególnych graczy, a nie jako zespół wzajemnie zależnych 

efektywności przejawianych w kombinacjach, wariantach czy ustawieniach. Uzyskiwane w 

ten sposób oceny są nieobiektywne, gdyż nie uwzględniają wzajemnego oddziaływania 

graczy,  które istotnie warunkują efektywność szczególnie współdziałania. 

          W praktyce sportowej, zespoły reprezentujące Polskę w piłce nożnej w rywalizacji 

międzynarodowej, synergicznie postrzegał Kazimierz Górski. Wymieniany trener dobierał  po 

2 lub 3 graczy z zespołów klubowych, w których powoływani gracze współdziałali 

skutecznie, i przenosili w ten sposób do reprezentacji dwójkowe i trójkowe efekty 

synergiczne, wypracowane w trakcie wspólnych treningów i wspólnej gry w klubach 

macierzystych. Zespoły prowadzone przez wymienionego trenera  prezentowały wybitną 

efektywność sportową, a cechą charakterystyczną Jego pracy był fakt, że prowadzone zespoły 

traktował jako całość czyli  układy współdziałających subpodmiotów tj. klubowych dwójek i 

trójek graczy, w przeciwieństwie do postrzegania zindywidualizowanego (niestety 

powszechnego), czyli traktowania zespołu jako zbioru podmiotów o indywidualnych 

umiejętnościach (ryc. 4.)  
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. 4. Różne sposoby postrzegania gry w piłkę nożną. 

 

 

Relacje organizacyjne w zespole sportowym wyznaczone są zależnościami 

przestrzennymi, czyli rodzajem koordynacji działań członków zespołu oraz zależnościami 

czasowymi, czyli poziomem synchronizacji tych działań. Poziom zsynchronizowania i 

skoordynowania w grze współdziałania zależy od wyboru czasu, miejsca i sposobu działania 

określonego zawodnika, ze względu na czas, miejsce i sposób działania partnerów. 

Dominujące znaczenie synchronizacji i koordynacji działań graczy wymusza 

konieczność postrzegania współdziałania jako odrębnej jakości, gdyż we współdziałaniu tym 

nie jest możliwe określenie wielkości indywidualnego wkładu współdziałających graczy w 

osiągnięty wspólnie wynik. Działania składowe są tak dalece zależne, że możemy wspólny 

wysiłek graczy postrzegać jako odrębną całość. Poszukując, więc wysokiej efektywności 

działania lub przeciwnie, rejestrując niską jego efektywność, należy analizować 

synchronizację i koordynację działań, a nie indywidualny  wymiar działań poszczególnych 

graczy. Tak, więc, efektywność szybkiego rozegrania piłki podaniem, w równym stopniu 

zależy od podającego i przyjmującego podanie. Postrzegane współdziałania przez poziom 

synchronizacji i koordynacji, ułatwia także analizowanie współdziałania w kombinacjach i 

wariantach, gdyż faktycznie przyczyny umiejętnego współdziałania tkwią w koordynacji lub 



w synchronizacji działań, a nie samych działaniach. 

Logiczną podstawę analizy efektywności  współdziałania w grze w piłkę nożną stanowi 

sześcioczynnikowy wyznacznik identyfikowania działań bezwzględnie od siebie zależnych 

a obejmujący czynniki oznaczone symbolami (g, p, c, s, d, i, w) gdzie: 

g – którzy gracze współdziałają w kombinacji dwójkowej lub trójkowej? 

p – w jakiej sytuacji współdziałają? 

c – jaki cel (cele) realizują? 

s – w jaki sposób wykonują kombinację? 

d – które dyspozycje osobnicze wykorzystują? 

w –jaki osiągają wynik współdziałania ? 

Na podstawie tych wyznaczników możemy zdefiniować kombinacje dwójkowe i 

trójkowe stosowane w grze ofensywnej i defensywnej i tak: 

g – określamy personalnie lub pozycyjnie wykonawców  kombinacji, 

p – wyznaczamy istotne czynniki sytuacji, w której realizowana jest kombinacja np.. 

przestrzeń gry w tym: wielkość, kształt i podział pola gry, sposób przeciwdziałania 

przeciwników, aktualny wynik i czas gry 

c – celem może być np.  kreowanie sytuacji punktowych w grze ofensywnej, 

s – określamy nazwę rodzajową kombinacji i sposób zsynchronizowania 

i skoordynowania współdziałania, 

d – opisujemy dyspozycje i kompetencje prozespołowe graczy, wyznaczające 

możliwość wykonania analizowanej kombinacji, 

w –  opisujemy możliwe wyniki wykonania kombinacji. 

Identyfikacji poziomu synergii w zestawach kombinacji dwójkowych i trójkowych w 

grze  można dokonywać na podstawie wyróżnionych wyznaczników:  

a) liczby graczy uczestniczących bezpośrednio w realizowanej kombinacji - do 2 do 3, 

b) celu realizowanej kombinacji np. kreowanie sytuacji punktowych lub przeciwdziałanie 

kreowaniu, 

c) rodzaju synchronizacji działań w kombinacjach: 

 wyprzedzająca (aktywna), 

 następcza (reaktywna), 

d) rodzaju koordynacji działań, czyli wykorzystywania przestrzeni w kombinacjach: 

 zdobywanie (zmiana) pozycji przez graczy, 

 utrzymanie pozycji przez graczy, 



e) rodzaju podania piłki w kombinacji:  

 krótkie (szybkie, dołem), 

 długie (wolne, górą)  

          Współdziałanie realizowane z wykorzystaniem najwyższego poziomu synchronizacji i 

koordynacji działań wprowadza do zespołu nowe jakości umożliwiające efektywne osiąganie 

celów gry. To oznacza, że przypadku najwyższego poziomu koordynacji i synchronizacji 

współdziałanie wykonywane jest przez  3 graczy, współdziałanie ma wymiar wyprzedzający, 

cele jest zdobywanie ( pola ) podania są szybie  do  tzw. trzeciego wybiegającego na pozycję. 
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