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Streszczenie. Celem badań było porównanie aktywności działania piłkarzy nożnych najwyższego poziomu zaawansowania sportowego w 6 meczach 
fazy pucharowej mistrzostw świata 2006 i mistrzostw Europy 2008 roku w aspekcie zmieniającego się wyniku rywalizacji. Dane o grze nanoszono 
na arkusz obserwacyjny własnego autorstwa. Oceniano aktywność poszczególnych sposobów działań ofensywnych i defensywnych zmierzających 
do realizacji celów gry. Działania stosowane przez graczy porządkowano w dwóch kategoriach: działania przy wyniku korzystnym i działania przy 
wyniku niekorzystnym w danym meczu. Stwierdzono, że aktywność działań ofensywnych i defensywnych (zarówno indywidualnych, jak i grupo-
wych) nie różnicowała istotnie statystycznie obu badanych grup zawodniczych. Ponadto zauważono, że zawodnicy zespołów znajdujących się w 
sytuacji korzystnego wyniku gry częściej od graczy zespołów „przegrywających” stosują taktykę „defensywnej” ofensywy i aktywnego bronienia.
Słowa kluczowe: piłka nożnа, obserwacja, mistrzostwa świata, aktywność działania, wynik gry.
Annotation. Szwarc A., Dolanski B. The soccer player’s activity under aspect of the alteration of content results. The aim of the study was to 
compare activity of the top football players in 6 matches (semi fi nal) during World Championships 2006 and European Championships 2008 in the 
aspect of instant changing competition result. Al the data were put into the observation sheet of own authorship. Each ways of offensive and defensive 
actions which lead to game aims realization were evaluated. The actions used by players were gathered in two categories: the actions with the advanta-
geous score and the actions with the disadvantageous score in the particular match.  It was concluded that the activity of the offensive and defensive 
actions (individual and group as well) did not differ statistically signifi cant between both players groups. There was also noticed that the players of the 
team which was in the advantageous score situation more often use “defensive” offensive  tactic and active defence in comparison with the players 
group of the losing teams. 
Keywords: football, observation, World cup, activity of actions, result of game.
Аннотация. Шварц А., Доланьски Б. Активность действий футболистов в аспекте изменяющегося результата в матче. Целью рабо-
ты явилось сравнение активности действий футболистов высокой квалификации в 6 матчах чемпионата Мира 2006 г.  и чемпионата Европы 
2008 г. в аспекте изменяющегося в ходе матча результата. Данные об игре заносили в обсервационный протокол авторского исполнения. 
Оценивали активность выполнения отдельных защитных и атакующих действий, направленных на достижение цели игры. Выполняемые 
действия классифицировали по двум категориям: действия при благоприятном  и при неблагоприятном  в ходе данного матча результате.  
Установлено, что разница между соревнующимися командами в активности выполнения атакующих и защитных действий (как индивиду-
альных, так и групповых) оказалась статистически несущественной. Отмечено также, что футболисты, находящиеся в ситуации благопри-
ятного исхода матча, чаще по сравнению с проигрывающей командой прибегают к тактике «защитной» атаки и активной обороны.
Ключевые слова: футбол, обсервация, чемпионат Мира, активность действий, результат игры.
Анотація. Шварц А., Доланьські Б. Активність дій футболістів за аспектом змінюванного результату у матчі. Метою праці стало 
порівняння активності дій футболістів високої кваліфікації у 6 матчах чемпіонату Світу 2006 р. і чемпіонату Європи 2008 р. за аспектом 
змінюванного під час матчу результату гри. Дані про гру заносили у обсерваційний протокол авторського виконання. Оцінювали активність 
виконання окремих захисних і атакуючих дій, які спрямовані на досягнення мети гри. Виконувані дії оцінювали за двома категоріями: дії 
за сприятливим і несприятливим під час даного матчу результаті. Доведено, що різниця поміж командами, які змагаються, у активності 
виконання атакуючих і захисних дій (як індивідуальних, так і групових) є статистично несуттєвою. Також відмічено, що футболісти, які 
знаходяться в ситуації сприятливого результату матчу, у порівнянні з програючою командою частіше використовують тактику “захисної” 
атаки і активної оборони. 
Ключові слова: футбол, обсервація, чемпіонат Світу,  активність дій, результат гри.
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Wprowadzenie
Wśród teoretyków i praktyków gier sportowych 

istnieje duża zbieżność opinii dotyczących wpływu po-
szczególnych czynników warunkujących sprawność dzia-
łania zawodnika, a wskazywane odmienności odnoszą się 
jedynie do liczby i rodzaju poszczególnych dyspozycji. Z 
reguły, obok uzdolnień do uprawiania gier sportowych, 
wymienia się: stan zdrowia, wskaźniki antropometrycz-
ne, kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne, 
umiejętności ruchowe, czynniki poznawczo-decyzyjne 
(antycypacja, postrzeganie, percepcja, właściwości uwa-
gi, myślenie) i emocjonalno-motywacyjne (cechy osobo-
wości i temperamentu, stan pobudzenia) oraz staż i do-
świadczenia zawodnicze (Szwarc, 2007). 

Bezpośrednia zależność, ścisły związek cech so-
matycznych, zdolności i umiejętności motorycznych z 
procesami poznawczo-decyzyjnymi znajduje uzasadnie-
nie na gruncie prakseologii gry sportowej. W jej ujęciu 
najistotniejsze jest rozpatrywanie stosunku między sta-
nem organizmu (cechą, zdolnością) a realnym działaniem. 
Jeśli między nimi zauważa się rzeczywiste powiązanie to 
te stany, cechy, czy też zdolności są uważane za dyspozy-
cje do gry. 

Panfi l (2006) wśród dyspozycji do gry wyróżnia 
cechy umysłowe, koordynacyjne i kondycyjne zdolności 
motoryczne, cechy konstytucjonalne, stany psychiczne 
oraz cechy pro-społeczne i pro-organizacyjne. Zauważa, 

że ze względu na specyfi kę poszczególnych gier sporto-
wych, wyżej wymienione właściwości uściśla się, albo 
poszukuje się powiązań między nimi. Wzajemne zależ-
ności między poszczególnymi dyspozycjami stanowią o 
nowej jakości - tworzą tzw. interdyspozycję, której nie 
można traktować jako prostej sumy poziomu dyspozycji 
ją tworzących. Działanie indywidualne i współdziałanie 
w zespołowej grze sportowej są determinowane efektami 
synergicznymi omawianych dyspozycji.

Roztrząsając kwestię synergii wewnętrznej dys-
pozycji osobniczych gracza, dostrzega, że jej struktura 
„zmienia się w czasie i wynika z aktualnej konfi guracji 
elementów organizmu umożliwiających działanie i obej-
mujących układy – pokarmowy, sercowo-naczyniowy, 
mięśniowo-szkieletowy, oddechowy, motywacyjno-de-
cyzyjny” (ibid., s. 54). Wśród dyspozycji osobniczych 
wskazuje katalizatory synergii wewnętrznej – stany emo-
cjonalne zawodników, ich aktywność treningową i me-
czową, wypoczynek psychofi zyczny oraz preferowane 
przez zawodników wartości etyczne i estetyczne.

Synergię zewnętrzną  w zespołowej grze sportowej 
defi niuje jako ekwifi nalny układ zależnych efektów uła-
twiających i umożliwiających realizację celów gry. Przy 
czym efekt współdziałania, zaliczany do grupy efektów 
organizacyjnych, umożliwia sprawne osiąganie celów 
gry, a efekty społeczno-emocjonalny (publiczności, obec-
ności spersonifi kowanej i spójności) oraz organizacyjny 
(asystencji rzeczowej i organizacyjny) ułatwiają osiąga-
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nie zamierzeń.
Zjawisko synergii wewnętrznej wraz z działania-

mi zależnymi – synergią zewnętrzną, determinują spraw-
ne działanie i współdziałanie uczestnika gry sportowej, 
wyznaczając ostatecznie poziom jego kompletnych moż-
liwości działania. 

O kompletnej możności działania gracza stanowią 
jego możliwości dyspozycyjne i sytuacyjne (rys. 1). Moż-
liwości dyspozycyjne to potencjał zawodnika określony 
stanem właściwości umysłowych, sprawnością procesów 
poznawczo-decyzyjnych, poziomem ogólnych i specy-
fi cznych zdolności motorycznych oraz osobowością i 
budową somatyczną. Możność sytuacyjną determinują 
okoliczności działania uczestnika gry, w szczególności: 
kompetencje zawodnika i wyznaczone mu do realizacji 
zadania, reguły gry, poziom sportowy współuczestników 
gry oraz tło rywalizacji (stawka o jaką toczy się gra, reak-
cje sędziów i publiczności, warunki atmosferyczne zma-
gań, bieżący wynik i czas gry). 

Jeśli uznajemy, że gra jest ciągiem „jednoczes-
nych lub następujących po sobie sytuacji uzależnio-
nych od umiejętności działania i współdziałania graczy” 
(Panfi l, 2006, s. 83) to podejście sytuacyjne do analizy 
zespołowej gry sportowej wydaje się nieuniknione. In-
nymi słowy, respektując sytuacyjność gry należy zawsze 
wyróżniać i opisywać jej składowe – działania graczy i 
zależności między nimi, a przy szacowaniu działań brać 
pod uwagę okoliczności współzawodniczenia – kompe-
tencje przeciwnika, czas gry, aktualny wynik, miejsce 
działania, zachowania sędziów i widowni, warunki me-
teorologiczne. Zatem i ewaluacja działania zawodników 
w sytuacjach korzystnego lub niekorzystnego wyniku 
rywalizacji pozwala na wskazanie tych działań, które 
determinują sukces współzawodniczenia w zespołowej 
grze sportowej. Ocena aktywności i klasyfi kacja rodza-
jów wykonywanych działań musi odbywać się na podsta-
wie obserwacji gier rzeczywistych (klasyfi kowanych), w 
których uczestniczą zawodnicy reprezentujący najwyższy 
poziom sportowy.

Celem niniejszych badań było porównanie aktyw-
ności działania piłkarzy najwyższego poziomu zaawanso-
wania sportowego w aspekcie zmieniającego się wyniku 
rywalizacji w meczach fazy pucharowej mistrzostw świa-

ta 2006 i mistrzostw Europy 2008 roku. 
Postawiono następujące pytania badawcze: 

Jaka była aktywność poszczególnych dzia-1) 
łań indywidualnych i grupowych uczestników 
gry w sytuacjach korzystnego i niekorzystnego 
rezultatu współzawodniczenia?

Czy częstość działań indywidualnych i gru-2) 
powych, rozpatrywanych w aspekcie realizowa-
nych celów gry, różniła się istotnie w sytuacjach 
korzystnego i niekorzystnego wyniku rywaliza-
cji?

Materiał i metoda
W badaniach zastosowano metodę obserwacji. 

Analizowano spotkania fazy pucharowej turnieju fi nało-
wego mistrzostw świata 2006 roku i mistrzostw Europy 
2008 roku    (tab. 1). Ze względu na przyjęte kryterium 
– organizacja działań w systemie 1-4-2-3-1 analizowano 
tylko grę zespołów grających w takim ustawieniu. Łącz-
nie oceniono działania zawodników 8 zespołów. 

Dane o grze nanoszono na arkusz obserwacyjny, 
śledząc zapis audiowizualny z wykorzystaniem funk-
cji „stop-klatka”. Wykorzystano arkusz obserwacyjny 
Szwarca (2008a), który uwzględniał prakseologiczną wy-
kładnię oceny działań w zespołowej grze sportowej za-
proponowaną przez Panfi la (2006). Oceniano aktywność 
poszczególnych sposobów działań ofensywnych i defen-
sywnych zmierzających do realizacji celów gry. W atako-
waniu szacowano aktywność działań zmierzających do 
zdobycia bramki, stworzenia sytuacji do jej uzyskania, 
zdobycia pola i utrzymania piłki, zaś w bronieniu częstość 
działań zapobiegających zdobywaniu bramek, tworzeniu 
sytuacji do ich zdobycia, zdobyciu pola i utrzymaniu pił-
ki. Poszczególne działania stosowane przez graczy po-
rządkowano w dwóch kategoriach: działania przy wyni-
ku korzystnym i działania przy wyniku niekorzystnym. 
Łącznie, we wszystkich analizowanych spotkaniach, 
zespoły badane działały w sytuacji wyniku korzystnego 
przez 106 minut rywalizacji, a w okolicznościach wyniku 
niekorzystnego przez 135 minut współzawodniczenia. W 
celu klarownej prezentacji danych dokonano interpolacji 
wyników badań, przyjmując za punkt odniesienia 90-mi-
nutowy, standardowy czas gry (działania zawodników 
w trakcie jednego meczu). Poszczególne rodzaje dzia-

Rys. 1. Kompletna możność działania uczestnika zespołowej gry sportowej (Szwarc, 2008a, s. 14)

Dyspozycje 
umysłowe
motoryczne
konstytucjonalne
psychiczne
pro-społeczne
pro-organizacyjne

Sytuacja działania  

(poziom sportowy, 
zachowania partnerów 
i przeciwników, reguły 
gry, zadania w grze, 
aktualny wynik i czas 
gry)

Działanie indywidualne  - współdziałanie

Kompletna możność działania gracza
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łań sumowano, a następnie sprowadzano do wspólnego 
mianownika (działania wyniku korzystnego mnożono 
przez liczbę 0,849, a wyniku niekorzystnego przez liczbę 
0,667).

Do zbadania istotności różnic w aktywności mię-
dzy zespołami, które działały w opisanej sytuacji zastoso-
wano test U Manna-Whitneya (Stanisz, 1998).

Wyniki badań własnych i ich omówienie
Atakowanie
Z danych przedstawionych w tab. 2 wynika, że 

zawodnicy zespołów znajdujących się w sytuacjach ko-
rzystnego wyniku gry stosowali przede wszystkim stra-
tegię „defensywnej” ofensywy. Będąc w posiadaniu piłki 
dążyli do jej utrzymania zarówno poprzez współdziała-
nie, jak i działania indywidualne. 

Z kolei w zdobywaniu pola gry piłką (tak działa-
nia indywidualne, jak i grupowe) dominowali zawodnicy 
drużyn znajdujących się w okolicznościach niekorzystne-
go rezultatu gry (tab. 2). Tylko podczas współdziałania, 
którego celem było zdobycie pola gry podaniem piłki po 
uprzednim jej przyjęciu zawodnicy drużyn „wygrywają-
cych” wykazywali się wyższą aktywnością. 

Tworzenie sytuacji do zdobycia bramek poprzez 
drybling, grę 1x1, stałe fragmenty gry oraz rozegranie 
piłki podaniem w asyście przeciwnika było domeną gra-
czy zespołów, które posiadały aktualnie korzystny wynik 
współzawodniczenia (tab. 2).

Zawodnicy drużyn „przegrywających” wykazywa-
li się podobną częstością działania tylko w sytuacjach ro-
zegrania piłki bez jej przyjmowania i przy wykonywaniu 
stałych fragmentów gry (odpowiednio: 10,0 i 10,2 oraz 
6,7 i 6,8 działań w czasie 90 minut gry). Natomiast przy 
zdobywaniu bramek zawodnicy zarówno zespołów znaj-
dujących się w sytuacji korzystnego, jak i niekorzystnego 
wyniku gry wykazywali się identyczną aktywnością dzia-
łania (średnio 12,7 sytuacji do zdobycia bramki w trakcie 
90 minut współzawodniczenia).

Przedstawione w tab. 3 rezultaty istotności różnic 
średnich arytmetycznych aktywności działań (test U Man-
na-Whitneya) między zawodnikami drużyn korzystnego 

i niekorzystnego rezultatu współzawodniczenia dowodzą, 
że aktywność działania (zarówno indywidualnego, jak i 
grupowego) nie różnicowała istotnie statystycznie obu 
badanych grup zawodniczych. Najwyższe prawdopodo-
bieństwo istotności różnic pomiędzy badanymi zmienny-
mi stwierdzono w działaniach indywidualnych, których 
celem było zdobywanie pole gry piłką (p≤0,51) i tworze-
nie sytuacji do zdobycia bramki (p≤0,51). 

Podsumowując aktywność działania zawodników 
najwyższego poziomu sportowego w badanych okolicz-
nościach rywalizacji należy stwierdzić, że była ona zgod-
na z ogólnymi zasadami racjonalnego postępowania (zob. 
Kotarbiński, 1982). Dążenie do zmiany niekorzystnego 
położenia wymaga bowiem wzmożonego działania, w 
przypadku badanych przez nas zawodników - wyższej 
aktywności w zdobywaniu pola gry piłką. Konsekwencją 
takiego postępowania jest częstsze tworzenie sytuacji do 
zdobycia bramki przez graczy zespołów „korzystnego 
wyniku”, ponieważ skuteczność jest z reguły odwrotnie 
proporcjonalna do aktywności działania. Innymi słowy, 
zawodnicy drużyn „przegrywających” działając aktyw-
niej od graczy zespołów „wygrywających” częściej tracili 
piłkę podczas zdobywania pola gry piłką, tym samym da-
wali im więcej możliwości do tworzenia akcji kontrataku 
- wyższej aktywności w kreowaniu sytuacji bramkowych 
przez zawodników zespołów znajdujących się w okolicz-
nościach korzystnego wyniku.  

Bronienie
Wyniki badań przedstawione w tab. 4 pokazują, 

że w działaniach przeciwko utrzymaniu piłki dominowali 
gracze drużyn znajdujących się w sytuacji aktualnie ko-
rzystnego rezultatu współzawodniczenia (ogólna liczba 
przewidywanych  działań w trakcie 90 minut rywaliza-
cji wyniosła 19,5 razy, przy liczbie 18,7 interpolowanych 
działań zawodników zespołów „przegrywających”).

 Szczegółowa analiza sposobów przeciwdziałania 
pokazuje jednak, że zawodnicy drużyn będących w sytu-
acji korzystnego wyniku częściej stosowali tylko wybicie 
piłki w sytuacji 1x1 i jej blokowanie, a ich rywale wy-
przedzenie-przejęcie piłki i odebranie piłki w grze 1x1. 

Tabela 1.
Wykaz analizowanych spotkań  turnieju fi nałowego mistrzostw świata 2006 roku i mistrzostw Europy 2008 roku.

Spotkanie
(rodzaj imprezy)

Faza 
rywalizacji

Wynik końcowy 
meczu

Zespoły 
badane

Czas gry przy            
wyniku 

korzystnym
 [min]

Czas gry przy              
wyniku 

niekorzystnym 
 [min]

Francja- Portugalia
(MŚ 2006) półfi nał 1:0 Francja         

Portugalia 57 33

Niemcy- Portugalia
(MŚ 2006)

mecz o III 
miejsce 3:1 Portugalia - 32

Włochy- Francja
(MŚ 2006) fi nał 1:1 Włochy         

Francja 12 12

Niemcy- Turcja
(ME 2008)

półfi nał
3:2 Niemcy 7 3

Hiszpania- Rosja
(ME 2008)

półfi nał 3:0 Hiszpania 40 -

Niemcy- Hiszpania
(ME 2008) fi nał 0:1 Niemcy - 55
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Tabela 2. 
Porównanie aktywności poszczególnych działań ofensywnych zawodników badanych drużyn w sytuacji korzystnego i 

niekorzystnego wyniku rywalizacji

Cel działania

Aktywność działania 
przy korzystnym wyniku 

rywalizacji
Rodzaj działania

Aktywność działania przy 
niekorzystnym wyniku 

rywalizacji

Liczba 
wszystkich 

działań

Przewidywana 
liczba działań 
w czasie 90’ 

gry 

Przewidywana 
liczba działań w 
czasie 90’ gry

Liczba 
wszystkich 

działań

Utrzymanie 
piłki- 

współdziałanie

38 32,3 Podania piłki z przeciwnikiem po przyjęciu 26,0 39
23 19,5 Podania piłki z przeciwnikiem bez przyjęciu 17,3 26
72 61,1 Podania piłki bez przeciwnika po przyjęciu 48,7 73
29 24,6 Podania piłki bez przeciwnika bez przyjęcia 20,0 30

Utrzymanie 
piłki- działanie 
indywidualne

1 0,8 Prowadzenie piłki 0,7 1
6 5,1 Drybling 2,7 4

12 10,2 1x1 6,7 10
32 27,2 Zastawienie piłki 17,3 26

Zdobycie 
pola gry- 

współdziałanie

52 44,1 Podania piłki z przeciwnikiem po przyjęciu 40,7 61
34 28,9 Podania piłki z przeciwnikiem bez przyjęciu 30,0 45

126 107,0 Podania piłki bez przeciwnika po przyjęciu 108,7 163
35 29,7 Podania piłki bez przeciwnika bez przyjęcia 31,3 47

Zdobycie pola 
gry- działanie 
indywidualne

14 11,9 Prowadzenie piłki 12,7 19
11 9,3 Drybling 10,7 16
15 12,7 1x1 15,3 23

Tworzenie 
sytuacji do 
zdobycia 
bramki- 

współdziałanie

14 11,9 Podania piłki z przeciwnikiem po przyjęciu 15,3 23
12 10,2 Podania piłki z przeciwnikiem bez przyjęcia 10,0 15
9 7,6 Podania piłki bez przeciwnika po przyjęciu 10,0 15
2 1,7 Podania piłki bez przeciwnika bez przyjęcia 1,3 2

Tworzenie 
sytuacji do 
zdobycia 
bramki- 
działanie 

indywidualne

6 5,1 Drybling 4,0 6
8 6,8 1x1 4,7 7

8 6,8 Stały fragment gry 6,7 10

Zdobycie 
bramki- z 

przeciwnikiem

6 5,1 Nogą 6,7 10
3 2,5 Głową 2,0 3
0 0 Sytuacyjne 0 0
0 0 Stały fragment gry 0 0

Zdobycie 
bramki- bez 
przeciwnika

2 1,7 Nogą 2,0 3
2 1,7 Głową 0 0
0 0 Sytuacyjne 0 0
2 1,7 Stały fragment gry 2,0 3

Tabela 3. 
Prawdopodobieństwo istotności różnic w aktywności działań ofensywnych zawodników drużyn znajdujących się 

w sytuacji korzystnego i niekorzystnego wyniku rywalizacji z uwzględnieniem celów gry

Działania
Wskaźniki statystyczne

Suma rang 
grupa 1

Suma rang 
grupa 2 U poziom p

Utrzymanie piłki grupowo 20 16 6 0,56
indywidualnie 19,5 16,5 6,5 0,66

Zdobycie pola gry grupowo 16,5 19,5 6,5 0,66
indywidualnie 9 12 3 0,51

Tworzenie sytuacji do 
zdobycia bramki

grupowo 18 18 8 1,00
indywidualnie 12 9 3 0,51

Zdobycie bramki z przeciwnikiem 18 18 8 1,00
bez przeciwnika 17 19 7 0,77
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Najczęstszym sposobem przeciwdziałania było odebranie 
piłki przeciwnikowi w grze jeden przeciw jednemu (od-
powiednio: 10,2 i 14 działań w trakcie 90 minut gry).

W działaniach przeciwko zdobywaniu pola gry 
piłką zarówno przez pojedynczego zawodnika, jak i po-
stępowań kolektywnych wyższą aktywnością (wszystkie 
rodzaje działań) wykazywali się zawodnicy drużyn „wy-
grywających”. W indywidualnych starciach stosowali 
najczęściej odebranie piłki i jej wybicie (odpowiednio: 17 
działań i 10,2 podczas 90 minut rywalizacji), a podczas 
przeciwdziałania grupowego odebranie piłki w rezulta-
cie podwojenia i potrojenia (14,4 razy w czasie 90 minut 
gry).

Dokonując interpolacji wyników badań należy 
stwierdzić, że zawodnicy drużyn znajdujących się w oko-
licznościach korzystnego rezultatu gry nieznacznie częś-
ciej od adwersarzy działali przeciwko tworzeniu sytuacji 
do zdobycia bramki (odpowiednio: 65,2 i 55,9 razy w 
trakcie 90 minut gry). We wszystkich rodzajach działań 
indywidualnych (poza wybiciem piłki, które stosowali 
rzadziej) byli aktywniejsi od graczy drużyn „przegry-
wających”. Natomiast w działaniu grupowym przeciw-
ko tworzeniu sytuacji do zdobycia bramki (podwajanie, 
potrajanie, spalony) wyższą aktywnością wykazali się 
piłkarze drużyn „przegrywających” – przewidywana 
liczba ponad 15 zdarzeń w spotkaniu 90-minutowym, 

Tabela 4. 
Porównanie aktywności poszczególnych działań defensywnych zawodników badanych drużyn w sytuacji korzystnego 

i niekorzystnego wyniku rywalizacji

Cel działania

Aktywność działania przy 
wyniku korzystnym

Rodzaj działania

Aktywność działania przy wyniku  
niekorzystnym

Liczba 
wszystkich 

działań

Przewidywana 
liczba działań w 
czasie 90’ gry

Przewidywana 
liczba działań w 
czasie 90’ gry

Liczba 
wszystkich 

działań

Przeciwdziałanie 
utrzymaniu piłki 
(indywidualnie i 
grupowo)

0 0 Wyprzedzenie- wybicie piłki 0 0
2 1,7 Wyprzedzenie- przejęcie piłki 2,0 3
0 0 Zastawienie 0,7 1

12 10,2 Odebranie piłki (także podwajanie) 14,0 21
8 6,8 Wybicie piłki 2,0 3
1 0,8 Zablokowanie piłki 0 0

Przeciwdziałanie 
zdobyciu 
pola gry- 
współdziałanie

17 14,4 Podwojenie, potrojenie 10,7 16

3 2,5 Spalony 0,7 1

Przeciwdziałanie 
zdobyciu pola 
gry- indywidualne 

12 10,2 Wybicie piłki 8,0 12
20 17,0 Odebranie piłki 14,0 21
3 2,5 Zablokowanie piłki 2,0 3
2 1,7 Zastawienie 0 0

Przeciwdziałanie 
zdobyciu pola 
gry- indywidualne 
w sytuacji 
wyprzedzenia 

6 5,1 Wybicie podania dołem 2,0 3
15 12,7 Przejęcie podania dołem 12 18
18 15,3 Wybicie podania górą 11,3 17
17 14,4 Przejęcie podania górą 11,3 17

Przeciwdziałanie 
tworzeniu 
sytuacji do 
zdobycia bramki - 
współdziałanie

6 5,1 Podwojenie, potrojenie 5,3 8

11 9,3 Spalony 10,0 15

Przeciwdziałanie 
tworzeniu 
sytuacji do 
zdobycia bramki - 
indywidualne 

5 4,2 Wybicie piłki 5,3 8
9 7,6 Odebranie piłki 7,3 11
8 6,8 Zablokowanie piłki 5,3 8
3 2,5 Zastawienie 1,3 2

Przeciwdziałanie 
tworzeniu 
sytuacji do 
zdobycia bramki 
- indywidualne 
w sytuacji 
wyprzedzenia 

6 5,1 Wybicie podania dołem 4,0 6
8 6,8 Przejęcie podania dołem 4,0 6

12 10,2 Wybicie podania górą 8,0 12

9 7,6 Przejęcie podania górą 4,7 7

Przeciwdziałanie 
utracie bramki

3 2,5 Wybicie piłki 3,3 5
0 0 Odebranie piłki 0 0
8 6,8 Zablokowanie piłki 4,0 6
0 0 Zastawienie 0,7 1
2 1,7 Podwojenie, potrojenie 1,3 2
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przy ponad 14 działaniach zawodników drużyn „wygry-
wających” (tab. 4).

Z danych przedstawionych w tab. 4 wynika ponad-
to, że w działaniach przeciwko utracie bramki nieznacznie 
wyższą aktywnością wykazywali się zawodnicy drużyn 
znajdujących się w sytuacji aktualnie korzystnego wyni-
ku rywalizacji. W czasie 90 minut współzawodniczenia 
przeciwdziałali 11 razy, przy 9,3 próbach graczy drużyn 
„przegrywających”. Najczęstszym sposobem zapobiega-
nia utracie bramki były blokowanie i wybicie piłki. 

Przedstawione w tab. 5 rezultaty istotności różnic 
średnich arytmetycznych aktywności przeciwdziałania 
(test U Manna-Whitneya) między zawodnikami drużyn 
korzystnego i niekorzystnego rezultatu współzawodnicze-
nia dowodzą, że aktywność działania przeciwko utrzyma-
niu piłki, zdobywaniu pola, tworzeniu sytuacji do zdoby-
cia bramki i ich zdobywania (zarówno indywidualnego, 
jak i grupowego) nie różnicowała istotnie statystycznie 
obu badanych grup zawodniczych. Najwyższe praw-
dopodobieństwo istotności różnic pomiędzy badanymi 
zmiennymi stwierdzono w działaniach indywidualnych 
przeciwko tworzeniu sytuacji bramkowych w rezultacie 
wyprzedzenia (p≤0,08) i przeciwko zdobywaniu pola gry 
piłką także w wyniku wyprzedzenia (p≤0,15).

Podsumowując rezultaty badań nad aktywnoś-
cią działania w sytuacjach korzystnego i niekorzystne-
go wyniku współzawodniczenia należy stwierdzić, że 
uwiarygodniają one opinie eksperckie dotyczące strategii 
działania drużyn najwyższego poziomu zaawansowania 
sportowego.

Otóż regułą organizacji działania w bronieniu, 
szczególnie w sytuacji aktualnie korzystnego wyniku gry, 
jest takie ustawienie graczy, które zapewnia im właściwe 
działanie indywidualne i współdziałanie. Efekt ten uzy-
skuje się poprzez zachowania odpowiednich odległości 
między graczami obrony, aktywną strefę oraz stosowanie 
skracania i zawężania pola gry. Działania te umożliwiają 
skuteczne przekazywanie sobie pilnowanych gry, aseku-
rację, odbieranie i wybijanie piłki, a więc skuteczne dzia-
łania przeciwko utrzymaniu piłki, zdobywaniu pola gry i 

tworzeniu sytuacji bramkowych (zob. Panfi l, 2006; Czer-
wiński, 2007; Szwarc, 2008b). 

Wyniki przedstawionych badań własnych sugeru-
ją, że zawodnicy uznawani za mistrzów w grze w piłkę 
nożną skłaniają się ku „ofensywnej” defensywie, tj. na-
tychmiastowym działaniom przeciwko graczom z piłką 
już w strefach obrony przeciwnika, aktywnemu postę-
powaniu przeciwko zdobywaniu pola gry piłką w strefi e 
środkowej oraz przeciwdziałaniu tworzeniu sytuacji do 
zdobycia bramek w strefi e zagrożenia bramki.

Wnioski
Zawodnicy zespołów znajdujących się w sytuacji ko-1. 
rzystnego wyniku gry stosują z reguły taktykę „de-
fensywnej” ofensywy. Będąc w posiadaniu piłki dążą 
do jej utrzymania zarówno poprzez współdziałanie, 
jak i działania indywidualne. Z kolei gracze drużyn 
będących w sytuacji niekorzystnego rezultatu rywa-
lizacji zmierzają do zmiany istniejącego stanu gry - 
częściej od zawodników zespołów „wygrywających” 
próbują zdobywać pole gry piłką i strzelać bramki. 
Gracze zespołów będących w okolicznościach ko-2. 
rzystnego wyniku gry wykorzystują częściej od 
zespołów „przegrywających” taktykę aktywnego 
bronienia. Natychmiast po stracie piłki działają prze-
ciwko zawodnikom z piłką, przeciwdziałają zdoby-
waniu pola gry piłką oraz tworzeniu sytuacji do zdo-
bycia bramek. 
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Tabela 5.
Prawdopodobieństwo istotności różnic w aktywności działań defensywnych zawodników drużyn znajdujących się 

w sytuacji korzystnego i niekorzystnego wyniku rywalizacji z uwzględnieniem celów gry

Działania
Wskaźniki statystyczne

Suma rang 
grupa 1

Suma rang 
grupa 2 U poziom p

Przeciwdziałanie utrzymaniu piłki 28,5 7,5 4,5 0,62

Przeciwdziałanie 
zdobyciu pola gry

działania grupowe 21 15 5 0,39

indywidualne 1x1 20 16 6 0,56
wyprzedzenie 23 13 3 0,15

Przeciwdziałanie 
tworzeniu 
sytuacji do 
zdobycia bramki

grupowo 15 21 6 0,65

indywidualne 1x1 19 17 7 0,77

wyprzedzenie 24 12 2 0,08
Przeciwdziałanie utracie bramki 21 15 6 0,65


