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Streszczenie. Celem pracy było przedstawienie prakseologicznego modelu odwzorowującego sprawność działania w 
grze w piłkę nożną na podstawie obserwacji meczów turnieju finałowego mistrzostw świata w 2006 roku. Analizowano 
grę zawodników zwycięskich drużyn począwszy od ćwierćfinałów, a skończywszy na meczu finałowym. Dane o grze 
rejestrowano na specjalnym arkuszu obserwacyjnym. Badano aktywność, skuteczność i niezawodność poszczególnych 
sposobów działań ofensywnych i defensywnych zmierzających do realizacji celów gry. Stwierdzono, że we 
współzawodniczeniu mistrzów dominują i są najskuteczniejsze działania utrzymujące piłkę oraz działania, których 
celem jest zdobywanie pola gry, a sprawność w zdobywaniu bramek jest podobna do tej, którą osiągali finaliści innych 
turniejów najwyższej rangi. Ponadto, w działaniach obronnych przeciwko rywalowi z piłką (poza przeciwdziałaniem w 
zdobywaniu pola) najlepsi piłkarze wykazują się wyższą niezawodnością we współdziałaniu niż wówczas, gdy działają 
indywidualnie.  
Słowa kluczowe: piłka nożna, sprawność działania, model gry.  
Анотація. Шварц А. Модель, яка відтворює точність дій футболістів найвищого рівня підготовленості. 
Мета праці полягала в наведенні, на підставі огляду фінальних матчів Чемпіонату Світу 2006 року, 
праксеологічної моделі, яка відтворює точність ігрових дій у футболі. Виконано аналіз матчів футболістів 
команд-переможниць, починаючи від чвертьфіналів до фіналу. Дані про ігри заносили у спеціальні регістраційні 
протоколи. Досліджено активність, успішність і надійність окремих атакуючих і захисних дій, які були 
спрямовані на досягнення мети гри. Виявлено, що у матчах елітних команд переважають і є найбільш 
успішними дії, які спрямовані на утримання м’яча, а також дії, метою яких є точність здобуття воріт і 
опанування ігровим простором. Ці дії аналогічні тим, які виказують фіналісти інших турнірів найвищого рангу. 
Крім того, в захисних діях з м’ячем проти суперників (в боротьбі за опанування ігровим простором) найбільш 
успішні футболісти  виказують більш високу точність в спільних діях ніж в індивідуальних. 
Ключові слова: футбол, точність дій, модель гри.  
Аннотация. Шварц А. Модель, воспроизводящая точность действий футболистов найвысшего уровня 
подготовленности. Целью работы явилось представление, на основе обозрения финальных матчей Чемпионата 
Мира 2006 года,  праксеологической модели, воспроизводящей точность игровых действий в футболе. 
Произведен анализ игр футболистов команд-победительниц, начиная с четвертьфиналов до финального матча. 
Данные об игре заносили в специальный регистрационный протокол. Исследованы активность, успешность и 
надежность отдельных наступательных и защитных действий, направленных на достижение цели игры. 
Установлено, что в соревнованиях элитных команд доминируют и являются наиболее успешными действия, 
направленные на удержание мяча, а также действия, целью которых является овладение игровым 
пространством и точность взятия ворот. Эти действия аналогичны тем, которые проявляют финалисты других 
турниров наивысшего ранга. Кроме того, в оборонных действиях с мячом против соперников (в борьбе за 
овладение игровым пространством) наиболее успешно выступающие футболисты проявляют более высокую 
точность в совместных действиях, чем в индивидуальных. 
Ключевые слова: футбол, точность действий, модель игры.  
Annotation. Szwarc A. A praxiological model which illustrates the efficiency of actions in the soccer game. The 
purpose of his work was to present a praxiological model which show the efficiency of actions in the game of soccer, 
based on observations of the final tournament matches during the World Championships in 2006. The successful teams 
were analyzed, from the quarterfinals to a final match. Actions, efficiency and reliability, during both offensive and 
defensive actions, were subject to this examination. It has been ascertained that the most effective actions are those of 
possessing a ball, and the actions of gaining the space; and scoring goals is similar to that which had been observed 
during finals in other top soccer tournaments. Additionally, in the best players manifest higher reliability in co-operation 
than in individual actions. 
Key words: soccer, efficiency of actions, model. 
 
Wstęp 

Prakseologia gry sportowej zajmuje się badaniem wielu elementów współzawodniczenia, które przedstawia się 
jako uporządkowany układ zbiorów. Są to następujące zestawy: kryteria sprawności działania1, zachowania i działania 
graczy, zmienne sytuacyjne rywalizacji, cele realizowane przez zawodników i sposoby wykonywania przez nich zadań 
w grze, dyspozycje osobnicze do gry, relacje między elementami w obrębie poszczególnych zbiorów [6].  

Usystematyzowanie ilościowo-jakościowych charakterystyk składników gry pozwala na tworzenie poznawczych 
                                                

1 Sprawność działania w zespołowej grze sportowej w sensie syntetycznym to ogół walorów praktycznych działania w grze, czyli 
ocenianych pozytywnie cech tego działania, w tym: aktywności ogólnej (liczba wszystkich działań podjętych w grze dla realizacji celu), aktywności 
szczegółowej (liczba wybranych działań wykonanych przez graczy w meczu), skuteczności (liczba działań pozytywnych w odniesieniu do realizacji 
celów gry) oraz niezawodności (stosunek liczby działań skutecznych do liczby wszystkich wykonań danego działania w meczu). Inne postaci 
sprawności działania w grze to: racjonalność (działania uzasadnione poznawczo), cenność (współczynnik będący oceną oceny skuteczności działania) 
i ekonomiczność (stosunek szeroko rozumianego wyniku – nabytków do poniesionych kosztów – ubytków) [6]. 
 



modeli gry sportowej, które z kolei umożliwiają racjonalizowanie i zwiększanie skuteczności działania uczestników gry 
sportowej. 

Modelowanie wymaga systematycznego i obiektywnego obserwowania działań graczy o najwyższej 
kompetencji sportowej w warunkach rzeczywistego współzawodnictwa. W ocenianiu zawodników trzeba uwzględniać 
zmienność sytuacji, która zależy od fazy i celu gry oraz miejsca, sposobu, czasu i warunków działania. Przyjęcie tych 
założeń oraz wskazanie ważności poszczególnych działań w konkretnych sytuacjach gry pozwala na wyróżnienie 
wzorów sytuacji, tzw. modeli odwzorowujących. Modele odwzorowujące z kolei służą do tworzenia modeli 
projektujących, które pomagają usprawniać działania sportowców poprzez wskazywanie sklasyfikowanych typów 
sytuacji i sposobów ich rozwiązywania. 

Prakseologiczne modele gry sportowej obejmują w szczególności wzorce tabelaryczne, matematyczne 
(wskaźniki), graficzne (planszowe lub komputerowe) oraz uproszczone modele rzeczywiste (gry małe, fragmenty gry, 
gry zadaniowe i selekcyjne). Proste modele matematyczne zawierają wskaźniki podstawowe – skuteczności i 
niezawodności działania oraz wskaźniki pomocnicze – aktywności działania, aktywności przemieszczania się i 
obciążenia sektorów pola gry [zob. 6].   

Przegląd metod oceny działań graczy w piłce nożnej pokazuje jednoznacznie dowolność, bogactwo i 
różnorodność sposobów oceniania [9]. Panujący eklektyzm badawczy uniemożliwia porównywanie wysiłków 
badawczych między różnymi ośrodkami naukowymi. Powszechne zastosowanie, nowej a już zdobywającej uznanie, 
prakseologicznej wykładni metodologii badań umożliwi zobiektywizowanie oceny działań graczy i usystematyzowanie 
wiedzy o sprawności działania zawodników w zespołowych grach sportowych. Jak dotąd, tylko nieliczni badacze 
zajmowali się tworzeniem prakseologicznych modeli poznawczych w grach z piłką nożną. Nieliczne prace dotyczą gry 
w piłkę nożną halową [7] oraz wybranych aspektów sprawności działania w grze 11-osobowej [1].  

Dlatego też celem niniejszej pracy było przedstawienie poznawczego modelu odwzorowującego sprawność 
działania w grze w piłkę nożną na podstawie obserwacji gry drużyn, które wygrały ostatnie osiem meczów fazy 
finałowej turnieju o mistrzostwo świata w 2006 roku. 

Postawiono następujące pytania badawcze: 
1. Jaki działania występują najczęściej w fazie atakowania i bronienia? 
2. Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność poszczególnych, indywidualnych i grupowych działań 
ofensywnych? 
3.  Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność poszczególnych, indywidualnych i grupowych działań 
defensywnych? 
Materiał i metoda 

Materiał badawczy stanowiły zapisy audiowizualne z ośmiu meczów rozegranych podczas ostatniej fazy turnieju 
finałowego o mistrzostwo świata w piłce nożnej w 2006 roku. Analizowano grę zawodników zwycięskich drużyn 
począwszy od ćwierćfinałów, a skończywszy na meczu finałowym (tab.1). Dane o grze nanoszono na arkusz 
obserwacyjny, śledząc zapis audiowizualny z wykorzystaniem funkcji „stop-klatka”. W arkuszu obserwacyjnym 
uwzględniono założenia teoretyczne prakseologicznego modelowania [6].  

Tabela 1.  
Wykaz obserwowanych spotkań wraz z wynikiem rywalizacji 

Lp. Rywalizujące zespoły Faza turnieju Wynik meczu 
1 Niemcy - Argentyna ćwierćfinał 1:1 (1x1 po dogrywce, karne 4:2) 
2 Włochy - Ukraina ćwierćfinał 3:0 
3 Portugalia - Anglia ćwierćfinał 0:0 (0:0 po dogrywce, karne 3:1) 
4 Francja - Brazylia ćwierćfinał 1:0 
5 Francja - Portugalia półfinał 1:0 
6 Włochy - Niemcy półfinał 0:0 (2:0 po dogrywce) 
7 Niemcy - Portugalia o 3 miejsce 3:1 
8 Włochy - Francja finał 1:1 (1x1 po dogrywce, karne 5:3) 

 
Oceniano aktywność, skuteczność i niezawodność poszczególnych sposobów działań ofensywnych i 

defensywnych zmierzających do realizacji celów gry.  
W atakowaniu szacowano sprawność działań zmierzających do zdobycia bramki, stworzenia sytuacji do jej 

uzyskania, zdobycia pola i utrzymania piłki, zaś w bronieniu sprawność działań zapobiegających zdobywaniu bramek, 
tworzeniu sytuacji do ich zdobycia, zdobyciu pola i utrzymaniu piłki. W arkuszu obserwacyjnym wyróżniono 
poszczególne sposoby indywidualnych i grupowych działań ofensywnych i defensywnych, które wykonywano w 
odniesieniu do wskazanych celów gry. Na tej podstawie stworzono proste tabelaryczno-graficzne modele 
odwzorowujące sprawność działania w grze w piłkę nożną. 

Wyniki badań i ich omówienie 
Atakowanie 
Z danych przedstawionych w tab. 2 wynika, że w rywalizacji czterech najlepszych zespołów niemieckiego 

turnieju dominowały działania utrzymujące piłkę (56%) oraz działania, których celem było zdobywanie pola gry (30%). 
Stwarzanie sytuacji do zdobycia bramek stanowiło 11%, a zdobywanie bramek 3% całości działań podczas atakowania. 

Tabela 2. 



Tabelaryczny model odwzorowujący sprawność działania w atakowaniu 
 

Wskaźniki 
 

Rodzaj działań 

Liczba 
działań 

Liczba 
działań 

skutecznych 

Niezawodność 
działań 

Odsetek 
wszystkich 

działań 

Średnia liczba 
działań w 

meczu 
Utrzymujące piłkę 1574 1405 0,89 0,56 196,70 
Zdobywające pole 863 616 0,71 0,30 107,88 

Stwarzające sytuacje bramkowe 308 159 0,52 0,11 38,50 
Zdobywające bramkę 88 10 0,11 0,03 11,00 
 

Mistrzowie byli najskuteczniejsi w utrzymywaniu piłki (średnio prawie 197 działań w meczu z 89% 
niezawodnością) oraz w zdobywaniu pola gry (średnio około 108 działań w jednym spotkaniu z 71% niezawodnością).  
W jednym meczu stwarzali przeciętnie 38 sytuacji do zdobycia bramki, z tego prawie 20 skutecznych. Z 88 szans na 
zdobycie bramki wykorzystali zaledwie 10 sytuacji. 11% niezawodność badanych graczy w zdobywaniu bramek była 
niemal identyczna, jak ta, którą stwierdzono u finalistów innych turniejów o mistrzostwo świata i kontynentu [2, 3, 4, 5, 
8, 10]. 

 Ze szczegółowych, tabelaryczno - graficznych modeli odwzorowujących sprawność działań utrzymujących 
piłkę wynika (tab. 3 i ryc. 1), że w grze najlepszych czterech zespołów Mundialu’2006 przeważały działania grupowe 
(współdziałanie). Dominowało rozegranie piłki po uprzednim jej przyjęciu (97% niezawodność) oraz bez jej 
przyjmowania (91% niezawodność). Indywidualne działania utrzymujące piłkę (zastawienie w miejscu, drybling, gra 
1x1, prowadzenie piłki) stosowano ponad czterokrotnie rzadziej niż współdziałanie, a ich niezawodność była niższa i 
wahała się w granicach od 56% do 77%. 
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Ryc. 1. Graficzny model ilustrujący niezawodność działań ofensywnych z uwzględnieniem celów gry i sposobów 

działania (I – indywidualne, W –  współdziałanie, BP – bez przeciwnika, ZP – z przeszkadzającym rywalem) 
Tabela 3. 

Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań utrzymujących piłkę 
Postaci sprawności działania 

Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 26 20 0,77 
gra 1x1 82 46 0,56 
drybling 94 63 0,67 Indywidualnie 

zastawienie w miejscu 101 78 0,77 
rozegranie po przyjęciu piłki 747 722 0,97 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 524 478 0,91 

 
Z danych przedstawionych w tab. 4 i na ryc. 1 wynika, że badani gracze uzyskali najwyższą niezawodność w 

indywidualnych działaniach zmierzających do zdobycia pola gry prowadzeniem piłki. Z 87 takich dzia łań aż 78 
wykonali skutecznie (niezawodność 90%). Pozostałe indywidualne sposoby zdobywania pola gry (podanie piłki do 
samego siebie, drybling, gra1x1) przez to, że były wykonywane w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem bywały 
znacznie częściej nieskuteczne (46...66% niezawodność tych działań). We współdziałaniu przeważało rozegranie piłki 
po jej przyjęciu (382 działania, w tym 284 skuteczne), a następnie bez jej przyjmowania (299 działań, w tym 202 
skutecznych). W zdobywaniu pola gry w wyniku współdziałania mistrzowie osiągnęli 71% niezawodność. 

 



Tabela 4.  
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań zdobywających pole gry 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 87 78 0,90 
podanie do siebie 6 4 0,66 

drybling 41 26 0,63 Indywidualnie 

gra 1x1 48 22 0,46 
rozegranie po przyjęciu piłki 382 284 0,74 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 299 202 0,67 

 
Szczegółowe modele sprawności działania w tworzeniu sytuacji bramkowych pokazują (tab. 5 i ryc. 1), że 

gracze o najwyższej kompetencji sportowej kreują je najchętniej w wyniku współdziałania. Ale ze wszystkich 205 prób 
stworzenia sytuacji do zdobycia bramki tylko 79 okazało się skutecznych co dało łącznie niską, 38% niezawodność tych 
działań (rozegranie piłki bez jej przyjmowania charakteryzowało się 45% niezawodnością, a rozegrania pi łki po 
uprzednim jej przyjęciu tylko 30% niezawodnością).  

Tabela 5.  
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań stwarzających sytuacje do zdobycia bramki 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

prowadzenie piłki 8 6 0,75 
drybling 21 6 0,29 Indywidualnie 
gra 1x1 69 18 0,26 

rozegranie po przyjęciu piłki 93 28 0,30 Współdziałanie rozegranie bez przyjęcia piłki 112 51 0,45 
 

Indywidualne poszukiwania okazji do zdobycia bramki (gra 1x1, drybling, prowadzenie piłki) były prawie 
trzykrotnie rzadsze (79) i równie zawodne jak działania grupowe. Częstym sukcesem kończyło się tylko tworzenie 
sytuacji bramkowych w wyniku prowadzenia piłki (75% niezawodność), zaś bardzo niską niezawodność osiągano w 
efekcie dryblowania i gry jeden przeciwko jednemu (odpowiednio: 29% i 26%).  

Tabela 6 pokazuje model odwzorowujący sprawność zawodników badanych drużyn w zdobywaniu bramek. Z jej 
danych wynika, że najwięcej bramek próbowano zdobyć uderzeniem piłki nogą z pominięciem fizycznego kontaktu z 
przeciwnikiem (41) oraz nogą w asyście utrudniającego działania rywala (26). W dalszej kolejności strzelano głową 
przy przeszkadzającym rywalu (13) i głową bez utrudnień ze strony przeciwnika (4) oraz sytuacyjnie w bezpośrednim 
kontakcie z przeciwnikiem (3). Najwyższą niezawodnością charakteryzowały się strzały głową pod naporem rywala, a 
następnie uderzenia nogą bez przeciwnika znajdującego się w zasięgu gry (odpowiednio: 15%, 12%). Z 26 strzałów 
nogą w asyście przeciwnika zdobyto 2 bramki (8% niezawodność), zaś z 4 strzałów głową wykonanych bez utrudnień 
ze strony rywala nie zdobyto żadnej bramki.  

Tabela 6. 
 Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność działań w zdobywaniu  bramek 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

uderzenie nogą 26 2 0,08 
uderzenie głową 13 2 0,15 

Indywidualnie w 
bezpośrednim 

kontakcie z rywalem uderzenie sytuacyjne 3 0 0 
uderzenie nogą 41 5 0,12 
uderzenie głową 4 0 0 Indywidualnie bez 

kontaktu z rywalem uderzenie sytuacyjne 1 1 1,00 
 
Przeprowadzona analiza wybranych aspektów działań ofensywnych jednoznacznie uświadamia znaczenie 

sprawności współdziałania dla osiągania zamierzeń we współczesnej grze w piłkę nożną. Z naszych badań 
jednoznacznie wynika, że w grze ofensywnej mistrzów działania grupowe dominują nad działaniami indywidualnymi. 
Dotyczy to tych wspólnych przedsięwzięć, których celem jest utrzymanie piłki, zdobycie pola gry oraz stworzenia 
sytuacji do uzyskania bramki. Zatem formułowany przez praktyków pogląd sugerujący konieczność ograniczania do 
niezbędnego minimum dzia łań indywidualnych na rzecz współdziałania w celu osiągnięcia ostatecznego sukcesu w 
grze w piłkę nożną został uwiarygodniony wynikami niniejszego badania. 

Bronienie 
Z tabelaryczno-graficznego modelu pokazującego sprawność działania w bronieniu wynika (tab. 7 i ryc. 2), że 

badani zawodnicy wykazywali się najwyższą aktywnością w przeciwdziałaniu utrzymaniu pi łki (średnio 58,50 działań 
w meczu), następnie w uniemożliwianiu: zdobywania pola (średnio 44,75 działań w meczu), stwarzania sytuacji do 
zdobycia bramki (przeciętnie 34,62 sytuacji w jednym spotkaniu) oraz zdobywania bramek (średnio 10,12 działań w 
meczu). Natomiast najwyższą niezawodność osiągnęli w działaniach zapobiegających utracie bramek – 96%, znacznie 



mniejszą w działaniach, których celem były przeciwdziałania: stwarzaniu sytuacji bramkowych – 71%, zdobyciu pola – 
63%, utrzymaniu piłki – 58%. 

Tabela 7. 
Tabelaryczny model odwzorowujący sprawność działań w bronieniu 

Wskaźnik 
 

Przeciwdziałania 

Liczba 
działań 

Liczba 
działań 

skutecznych 

Niezawodn
ość działań 

Odsetek 
wszystkich 

działań 

Średnia liczba 
działań w meczu 

Utrzymaniu piłki 468 274 0,58 0,39 58,50 
Zdobyciu pole gry 358 226 0,63 0,31 44,75 

Stworzenia sytuacji do zdobycia bramki 277 196 0,71 0,23 34,62 
Utracie bramki 81 78 0,96 0.07 10,12 

 
Uzyskane wyniki pokazały, że grę najlepszych zespołów świata charakteryzowały bardzo wysoka niezawodność 

działań zapobiegających utracie bramki i działań uniemożliwiających tworzenie sytuacji do jej zdobycia. Warto 
podkreślić, że 96% niezawodność w przeciwdziałaniu utracie bramki była niemal identyczna jak ta, którą stwierdzono 
wśród graczy drużyn wygrywających mecze na innych, najważniejszych turniejach piłkarskich najwyższej rangi [9]. 
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Ryc.2. Graficzny model ilustrujący niezawodność działań defensywnych z uwzględnieniem celów gry i sposobów 

działania (I – indywidualne, W – współdziałanie) 
 

Przedstawiona w tab. 8 szczegółowa charakterystyka liczbowa aktywności, skuteczności i niezawodności działań 
przeciwko utrzymaniu piłki pokazuje, że zwycięzcy wykazywali się wyższą aktywnością działań indywidualnych (317 
zdarzenia w obserwowanych meczach) niż współdziałaniem (151 podwojeń lub potrojeń we wszystkich spotkaniach), 
ale za to działania grupowe były bardziej niezawodne od przeciwdziałania pojedynczego gracza (odpowiednio: 68% i 
54%).  

Tabela 8. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania utrzymaniu piłki 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 122 63 0,52 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 32 25 0,78 
wybicie-przerwanie działań 85 40 0,47 

odebranie piłki 52 26 0,50 
blokowanie 10 6 0,60 

Indywidualnie 

zastawianie 16 11 0,69 
Łącznie działania indywidualne 317 171 0,54 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 151 103 0,68 
 

Z dokładnego, tabelaryczno-matematycznego modelu odwzorowującego sprawność przeciwdziałania 
zdobywaniu pola gry wynika (tab. 9), że gracze drużyn wygrywających mecze ostatniej fazy niemieckiego turnieju 
wykazywali się również najwyższą aktywnością indywidualnych działań wyprzedzających zamiary rywala (87 wybić 
piłki we wszystkich meczach przy 71% niezawodności). Znacznie rzadziej przeciwdzia łali zdobywaniu pola gry w 
wyniku wybijania opanowanej przez rywala piłki (42 działania z 45% niezawodnością) oraz w rezultacie jej odebrania 
(36 działań z wysoką 66% niezawodnością), przechwytywania (26 działań skutecznych z 34 prób przejęcia piłki, 



niezawodność 73%) i zastawiania (28 dzia łań z 78% niezawodnością). Krępowanie działań rywala (zastawianie), 
pomimo iż było stosowane stosunkowo rzadko, okazało się najbardziej niezawodnym sposobem utrudniającym 
rywalom zdobywanie pola gry (22 skuteczne zdarzenia z 28 zaobserwowanych we wszystkich meczach). 

Niezawodność współdziałania badanych graczy (dwukrotnie rzadziej stosowanego) w trakcie zdobywania przez 
przeciwnika pola gry była niższa od działań pojedynczego gracza i wyniosła 59%. 

Tabela 9.  
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu pola gry 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 87 62 0,71 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 26 18 0,69 
wybicie-przerwanie działań 42 19 0,45 

odebranie piłki 36 24 0,66 
blokowanie 19 10 0,53 

Indywidualnie 

zastawianie 28 22 0,78 
Łącznie działania indywidualne 238 155 0,65 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 120 71 0,59 
 

Szczegółowa charakterystyka liczbowa sprawności przeciwdziałania tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki 
pokazuje (tab. 10, ryc. 2), że gracze uznawani za mistrz ów dwukrotnie częściej zapobiegali tym sytuacjom działając 
indywidualnie niż w wyniku współdziałania (odpowiednio: 184 i 93 działania w analizowanych meczach). 
Niezawodność działania indywidualnego była niższa od wspólnego przeciwdziałania (podwajanie, potrajanie). Badani 
osiągnęli 69% niezawodność działań indywidualnych i 73% niezawodność działań grupowych. Najczęściej wybijano 
piłkę posiadaną przez rywala (49 razy), w dalszej kolejności stosowano wyprzedzenie-wybicie piłki (41 razy), 
odbieranie piłki (32 razy), zastawianie rywala (25 razy), wyprzedzenie-przejęcie piłki (21 razy) i blokowanie (16 razy).  

Mistrzowie osiągali najwyższą biegłość w przewidywaniu zamiarów rywali - wyprzedzaniu ich działań i 
wybijaniu piłki (78% niezawodność) oraz w krępowaniu ich działań w wyniku zastawiania (76% niezawodność), zaś 
najniższą w podczas przechwytywania piłek (tylko co drugie działanie wykonane skutecznie). 

Tabela 10. 
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 41 32 0,78 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 21 10 0,48 
wybicie-przerwanie działań 49 36 0,73 

odebranie piłki 32 20 0,62 
blokowanie 16 11 0,69 

Indywidualnie 

zastawianie 25 19 0,76 
Łącznie działania indywidualne 184 128 0,69 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 93 68 0,73 
 

Z danych zawartych w tab. 11 i na ryc. 2 wynika, że gracze czterech najlepszych drużyn mundialu’2006 
wykazali się 96% niezawodnością podczas indywidualnego przeciwdziałania zdobywaniu bramek. Skutecznie wykonali 
wszystkie działania, których celem było przechwycenie piłki, jej odebranie i uniemożliwienie dostępu do niej 
przeciwnikowi. Natomiast jedna z 24 prób zapobieżenia utracie bramki w rezultacie wybijania piłki i jedna z 21 prób 
blokowania strzału do bramki zakończyły się niepowodzeniem. We współdziałaniu przeciwko utracie bramki 
(podwajanie, potrajanie) osiągnęli podobną 94% niezawodność (z 16 wspólnych przedsięwzięć przeciwko utracie 
bramki aż 15 wykonali skutecznie). 

Tabela 11.  
Tabelaryczno-matematyczny model odwzorowujący sprawność przeciwdziałania zdobywaniu bramek 

Postaci sprawności działania 
Sposób działania Aktywność Skuteczność Niezawodność 

wyprzedzenie-wybicie piłki 10 10 1,00 
wyprzedzenie-przejęcie piłki 2 2 1,00 
wybicie-przerwanie działań 24 23 0,96 

odebranie piłki 3 3 1,00 
blokowanie 21 20 0,95 

Indywidualnie 

zastawianie 4 4 1,00 
Łącznie działania indywidualne 65 63 0,96 

Współdziałanie podwajanie, potrajanie 16 15 0,94 
 



Z modeli przedstawiających niezawodność działań defensywnych uwzględniającego cele gry i sposoby 
przeciwdziałania zamiarom rywala wynika (tab. 7-11, ryc. 2), że mistrzowie z reguły wykazywali się wyższą 
niezawodnością podczas współdziałania niż wówczas, gdy działali indywidualnie przeciwko rywalowi z piłką. 
Współdziałanie okazało się bardziej zawodne tylko w sytuacjach przeciwdziałania zdobyciu pola gry.  

Zważywszy na fakt, że w niniejszej  analizie sprawności współdziałania oceniano tylko aktywność i skuteczność 
w podwajaniu i potrajaniu (pomijając inne, niezwykle trudne do obiektywnej oceny sposoby przeciwdziałania 
grupowego, tj. aktywna strefa, skracanie i zawężanie pola gry, asekuracja i przekazywanie) to uzyskane wyniki badania 
nie są zaskakujące. Należy przypuszczać, że uwzględnienie pozostałych rodzajów działań w analizie sprawności 
zachowań grupowych i zespołowych (nota bene wymaga to opracowania wiarygodnego narzędzia badawczego) wskaże 
wyraźną przewagę niezawodności wspólnego przeciwdziałania nad przeciwdzia łaniem indywidualnym. 

Powyższe wyniki badań nad sprawnością wybranych działań ofensywnych i defensywnych graczy uznawanych 
za mistrzów oczekują na rzetelną dyskusję. Na tym etapie prac badawczych, ze względu na nieliczne dane 
porównawcze przedstawiane w literaturze przedmiotu, możliwa jest jedynie ograniczona analiza porównawcza 
sprawności działań, których celem jest zdobywanie bramek i zapobieganie ich utracie. Natomiast można już czynić 
porównania z grą w piłkę nożną halową (futsal), ponieważ przykłady idealnych modeli odwzorowujących 
kompleksowo tę grę przedstawili już Panfil i Paluszek [7]. 

Z ich badań wynika, że w pięcioosobowej grze halowej również dominują działania utrzymujące piłkę (68% 
wszystkich działań w atakowaniu, przy 56% stwierdzonych w naszych badaniach). Działania stwarzające sytuacje 
bramkowe występują dwukrotnie częściej w futsalu (25,5%) niż w piłce nożnej 11-osobowej (11%). Działania 
zdobywające bramkę stanowią 6,5% całości działań w atakowaniu w futsalu, a w piłce nożnej 11-osobowej tylko 3%.  

Niezawodność działań utrzymujących piłkę zarówno indywidualnych, jak i grupowych w obu dyscyplinach jest 
bardzo zbliżona, zaś działań stwarzających sytuacje bramkowe i zdobywających bramki jest znacznie wyższa w futsalu.  

W odróżnieniu od piłki nożnej 11-osobowej, w której przeważają przeciwdziałania utrzymaniu pi łki i 
zdobywaniu pola gry (70% wszystkich działań) w grze 5-osobowej dominują przeciwdziałania stwarzaniu sytuacji do 
zdobycia bramki (50% wszystkich działań obronnych), a przeciwdziałania zdobyciu bramek wynoszą odpowiednio: 7% 
i 15%.  

W obu grach zawodnicy stosują różnorakie sposoby indywidualnych działań przeciwko rywalowi z piłką i 
wykonują je znacznie częściej od przeciwdziałania grupowego a niezawodność indywidualnego przeciwdziałania jest 
niższa od podwajania, potrajania.  
Spostrzeżenia i wnioski 
1. W rywalizacji zespołów najwyższego poziomu sportowego wspólne działania zmierzające do utrzymania piłki, 

zdobycia pola gry, stworzenia sytuacji do zdobycia bramki przeważały zdecydowanie nad działaniami 
indywidualnymi i charakteryzowały się przy tym znacznie wyższą niezawodnością.  

2. Badani zawodnicy wykazali się niemal identyczną sprawnością w zdobywaniu bramek jak inni finaliści ostatnich 
turniejów o mistrzostwa kontynentalne i świata.  

3. W zależności od realizowanego celu gry zawodnicy uznawani za mistrzów wykorzystywali w grze różnorakie 
sposoby indywidualnych działań przeciwko rywalowi z piłką. Stosowali je znacznie częściej od przeciwdziałania 
grupowego (podwajanie, potrajanie), ale tylko wspólne działania zapobiegające zdobywaniu pola gry okazały się 
bardziej zawodne od przeciwdziałania pojedynczego gracza.  

4. Modele odwzorowujące sprawność działań w grze w piłkę nożną zawodników o najwyższym poziomie 
zaawansowania sportowego powinny być wykorzystywane do tworzenia idealnych modeli projektujących grę 
zawodników niższej kompetencji piłkarskiej. 
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