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Teoria piłkarska, wiedza i doświadczenie zawodowe w 

kształtowaniu stylu gry zespołu

na przykładzie jednej z faz przejściowych.

Trener Marek Zub.
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Teoria piłkarska, wiedza oraz doświadczenie zawodowe w 
praktyce trenerskiej.

▪ Piłka nożna – prosta, krótka, subiektywna, definicja, jako podstawa w kształtowaniu 
warsztatu i stylu pracy oraz stylu gry zespołu..

▪ Trener – zawód, pasja, rola w środowisku.

▪ Praktyczne rozwinięcie i interpretacja definicji gry na podstawie jednego z aspektów 
taktycznych (przejście z obrody do ataku)

Trener M. Zub



• zespół cech charakterystycznych dla sztuki jakiejś epoki, jakiegoś regionu lub 
twórcy»

• sposób wyrażania się i stała tendencja w wyborze środków językowych, 
charakterystyczna dla autora, kierunku, gatunku literackiego, dzieła lub okresu»

• sposób postępowania, zachowania się i myślenia charakterystyczny dla jakiejś osoby 
lub środowiska»

• sposób wykonywania odpowiednich ruchów, działań, czynności charakterystycznych 
dla określonej dyscypliny sportowej

Trener M. Zub

styl (słownik języka polskiego PWN) 

styl gry w piłce nożnej …. 

• sposób i charakterystyka wykonywania podań piłki nogą do partnerów i działania 
bezpośrednio z tym związane.



La táctica en el Fútbol por 

selecciones nacionales

“Cada maestrillo tiene su librillo”

BlogdeHumor.com



Gol !!!

Symbol na zewnątrz boiska …  to nie logo PZPN … to Prezes 
Boniek, a biały punkt to nie piłka tylko … Robert Lewandowski …

Taktyka Reprezentacji 

Polski





Piłka nożna …. ???

Trener M. Zub

Teoria i wiedza piłkarska.



Książka jest napisana, w charakterystycznym przedwojennym języku. Oto fragment dotyczący gry
skrzydłowego:

"Jeżeli skrzydłowy mający piłkę ma przed sobą zbyt wielu przeciwników lub z
dotychczasowego przebiegu gry wie, że przypadający na niego obrońca nieprzyjacielski
góruje nad nim szybkością i siłą, powinien piłkę podać swemu napadowi jeszcze przed
zderzeniem się z obrońcą nieprzyjacielskim".



Trener Marek Zub

Prof. Jerzy Talaga





Coach Marek Zub



Klub. Trener. Środowisko

Model gry

Coach M. Zub



Klubowy 
Model Gry

TRENER

idea szkolenie

PIŁKARZE

potencjał zasoby 

KLUB

struktura organizacyjna 
środowisko

Trener M. Zub

COACH



Klubowy 

Model Gry

KLUB /ORGANIZACJA

o Właściciel/Zarząd

o Dyr. Sportowy

o Staff trenerski

o Infrastruktura

o Org procesu treningowego

o Kibice, otoczenie, fani

o Media

Coach M. Zub

Jak gra nasz 
klubowy 
zespół …

TRENER

o Wiedza

o Wizja gry

o Doświadczenie

o Umiejętności

o Osobowość

o Styl pracy 

o Warsztat 

o KOMUNIKACJA

PIŁKARZE

o Umiejętności piłkarskie

o Motoryka

o Wiedza taktyczna

o Mentalność

o Potencjał rozwojowy

o Cele sportowe

o Opieka menadżerska
COACH



• DRUŻYNA – przede wszystkim  - wszyscy odpowiadają za drużynę

• Profesjonalizm - wyznacznikiem profesjonalizmu jest posiadanie odpowiednich kompetencji

(wiedzy i umiejętności) adekwatnych do zajmowanego stanowiska. Składa się na to jeszcze
właściwa postawa, m.in. wiążąca się z etycznym stosunkiem do wykonywanej pracy (do prpartnera
z drużyny, przeciwnika, do swojego pracodawcy, klubu, trenera ….)

• DRUŻYNA – wewnętrzne zasady 

• Sesja treningowa – zrozumienie i przyjemność

• CEL ZESPOŁOWY …..

• cele indywidualne

Coach M. Zub

Trener

COACH



DRUŻYNA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZESPOŁOWA – zarządzanie i modelowanie zachowań

1. Wszyscy atakują i wszyscy bronią. Jednakowa odpowiedzialność za skuteczność działań zespołu.

2. Przewaga liczebna. Piłka nożna wymaga liczenia. Świadome tworzenie liczebnej przewagi nad przeciwnikiem.

3. Znaczenie pozycji piłki na boisku. Piłka w sektorach bocznych bezpieczniejsza. W środku daje więcej 
wariantów w ataku.

4. Współpraca w trójkach i warianty podań – Kolejność i kierunek podań. Posiadający piłkę musi nieustannie 
posiadać minimum dwie opcje kolejnego podania.

5. Szybkość w grze. W każdym momencie, w każdym miejscu boiska poszukujemy możliwości przyspieszenia we 
wszystkich aspektach (lokomocyjny, techniczny, taktyczny).

6. Gra bez piłki w ataku. Znajdywanie najlepszego taktycznie miejsca na boisku do otrzymania piłki od 
posiadającego ją partnera.

7. Pressing. Kluczowy element odbioru piłki ale i wyraz jakości współdziałania i koordynacji działań biegowych w 
zespole.

8. Czterofazowe pojęcie gry. Gra definiowana jest generalnie w dwóch głównych fazach: defensywa i atak). 
Jednakże pozytywny rezultat gry należy osiągać w wyniku wykorzystywania wszystkich czterech faz.

9. Transitions. Przejścia. Powoduje zmniejszenie liczby podań koniecznych do znalezienia się w kluczowych do 
zdobycia bramki miejscach. Definiuje natychmiastową odbudowę struktury defensywnej. Wymusza 
natychmiastową presję na przeciwnika z piłką.

10. Utrzymanie inicjatywy w grze. Okresy utraty inicjatywy zdarzają się. Zespół musi posiadać zdolność 
adaptacji do trudnych momentów i odzyskania właściwego sposobu funkcjonowania na boisku. 

Trener

Coach M. Zub





Trener

ZAWODNIK - ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA 

1. 1,2,3 maksimum kontaktów z piłką. Ograniczanie kontaktów z piłką wpływa na wzrost szybkości gry.

2. Stosować proste rozwiązania w grze. Unikać niepotrzebnych elementów, dryblingów, pojedynków 1x1.

3. Utrzymanie piłki na podłożu jako priorytet. Piłka na podłożu jest łatwiejsza w operowaniu i może być 
przemieszczana po boisku przez zespół bardziej efektywnie.

4. Kultura podania. Opcja podania jego dokładność i jakość. Podanie musi być wykonane w odpowiednim czasie, z 
odpowiednią siłą i rotacją oraz kierunkiem, w zależności od znajdującego się przy przyjmującym przeciwnika.

5. Znaczenie pierwszego kontaktu z piłką. Stworzenie optymalnej sytuacji do dalszych działań bez zatrzymywania 
jej w miejscu. Uniknięcie presji atakującego, wejście do swobodnej przestrzeni.

6. Percepcja i świadomość aktualnej sytuacji. Wszyscy zawodnicy z piłką i bez powinni nieustannie obserwować i 
analizować rozwój wydarzeń na boisku.

7. Pojedynki 1 x 1. Presja na piłkę. Kąt ataku. Utrzymywać najwyższą koncentrację w pojedynkach o odbiór piłki, 
wykonywaniu presji na przeciwnika z piłką. W atakowaniu kluczowe jest przyspieszenie i zmiana rytmu.

8. Indywidualne przejścia. Najważniejszy aspekt mentalny. Szybkość reakcji w momentach kiedy dochodzi do 
zmiany posiadacza piłki. Aspekt zawahania !!!

9. Uderzenie na bramkę. Kiedy tylko możliwe - mieć bramkę w polu widzenia. Wszyscy grający mają powinność 
zdobycia gola.

10. Podejmować racjonalny poziom ryzyka. Piłka nożna jest gra błędów. Błędy u przeciwnika można też 
prowokować Piłkarze są zobowiązania do podejmowania ryzyka nie tylko w treningu ale i w grze.

Coach M. Zub



Piłka nożna …. ???

Coach M. Zub

1. Bieg - Running game 

2.     Podanie piłki - Passing game 

Główne aspekty gry. Definicja …… ?



Piłka nożna …. ???

Coach M. Zub

1.     Bieg - trening motoryki - kondycyjny

2.    Podanie piłki - techniczno-taktyczny



Aktywność piłkarza w czasie meczu

Mecze piłkarskie trwają obecnie dłużej niż w przeszłości:

93 – 100 minut (Katar) na mecz. Średni efektywny czas gry w meczu zmienia się przez ostatnie lata z 50-52 min (1990) 
po 54-56 min na mecz (2019). LM – 64,7 % Premier League – 62 %

Piłkarze pokonują dzisiaj dystans w meczu 8 -13 km

o Środkowy obrońca: 8-10 km

o Boczny obrońca: 9-12 km

o Pomocnik: 11-13 km

o Napastnik: 9-11 km

o 5-6 km chód, bieg wolny ( w zakresie 60 – 70% HR max)

o 2,5 – 3,5 km bieg w średnim i wysokim tempie (80 – 90% HR max)

o 1,5 – 2,5 km bieg szybki, sprint, o beztlenowej intensywności (90 – 100% HR max)

o 600 – 1200 m bieg o maksymalnej szybkości (50 -70 startów, zrywów, nagłych przyspieszeń...)

o 300 – 400 m biegu tyłem

o 150 - 200 indywidualnych akcji, działań

o 15 – 30 skoków

o 30 – 50 pojedynków w kontakcie z przeciwnikiem

o około 15 – 30 s na regenerację pomiędzy intensywnymi działaniami w grze

o Około 30 – 70 lub więcej – kontaktów z piłką w meczu (zależy od pozycji i roli zawodnika w drużynie)

Piłka nożna jest sportem o wysokiej intensywności wysiłków o charakterze zmiennym, w którym istną rolę 
odgrywają wytrzymałość tlenowo-beztlenowa, a dominującą siła eksplozywna i szybkość.

1. Bieg – trening motoryczny - kondycyjny

Coach M. Zub



1. Running game  - trening motoryki - kondycyjny

UKŁAD MIĘŚNIOWY

UKŁAD KRAŻENIA I ODDECHOWY

UKŁAD NERWOWY

Coach M. Zub



1. Running game  - trening motoryki - kondycyjny

SZYBKOŚĆ/MOC WYTRZYMAŁOŚĆ

TRENING MOCY I SIŁY

UKŁAD MIĘŚNIOWY UKŁAD KRĄŻENIA I ODDECHOWY

UKŁAD NERWOWY

TRENING TECH - TAKTYCZNY

TEORIA

Coach M. Zub



1. Running game  - condictional-phisical training

Coach M. Zub





1. MUSCLE
33%

2. CARDIO
33%

3. NERVO
33%

1. MUSCLE 2. CARDIO 3. NERVO

Coach M. Zub

Profil piłkarza



1. 
MUSCLE

24%

2. 
CARDIO

32%

3. NERVO
44%

1. MUSCLE 2. CARDIO 3. NERVO

playmaker



1. MUSCLE
21%

2. CARDIO
51%

3. NERVO
28%

1. MUSCLE 2. CARDIO 3. NERVO

runner

COACH



1. MUSCLE
45%

2. CARDIO
38%

3. NERVO
17%

1. MUSCLE 2. CARDIO 3. NERVO

fighter

COACH



• Piłka nożna to gra w zdecydowanej większości polegająca na poruszaniu się bez piłki. Zawodnik znajduje się 
w jej posiadaniu średnio 1,5 – 2 min w trakcie 90 min rywalizacji.

• Najwięcej czasu w trakcie meczu zajmują różne formy aktywności biegowej takie jak: trucht, chód, sprint, 
przyspieszenia, hamowania, zmiany kierunku biegu, itd …

• Celem zasadniczym jest:

a - wyjście (oderwanie się) ze strefy krycia przeciwnika (atakowanie).
b - podejście, odpowiednie zbliżenie się do atakującego przeciwnika (bronienie).

• Zawodnik uzyskuje pozycję: 

a - do podania poprzez zmianę kierunku lub szybkości biegu
b - do przeciwnika poprzez dopasowanie swoich działań z poruszaniem się przeciwnika, antycypacje jego 

ruchu 

• Poruszanie się zawodników bez piłki musi być skoordynowane, określone taktycznie w celu:

a - kreowania i otwierania jak największej ilości korzystnych wariantów do wykonania podania. Atakowanie 
wolnych przestrzeni – ŚCIĘCIE, OBIEGNIECIE.
b - zamykanie określonych przestrzeni, krycie zawodników przeciwnika w określonych strefach, odbudowa i    

zajmowanie struktury defensywnej w określonym miejscu na boisku.

• Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z partnerami, piłka w polu widzenia i kluczowe ruchy zawodników 
zespołu przeciwnika jako fundament jakości w „grze bez piłki.”

1 .     Bieg – poruszanie się bez piłki - podsumowanie

Coach M. Zub



Piłka nożna …. ???

Coach M. Zub

1.     Bieg - trening motoryki - kondycyjny

2.    Podanie piłki - techniczno-taktyczny



Coach M. Zub

2. Passing game  - trening techniczno-taktyczny - teoria



Coach M. Zub



Coach M. Zub

TrenerI
deas

2. Passing game  - trening techniczno-taktyczny



1. Wybór – kolejność i kierunek.

2. Precyzja, dokładność.

3. Trudność uzależniona od sytuacji taktycznej - RYZYKO !!!

4. Podanie po ziemi przede wszystkim (szybko dociera do celu i jest łatwiejsze do kontroli).

5. Optymalny moment wykonania podania (timing).

6. Koordynacja działań: podający – przyjmujący. Kontakt wzrokowy przede wszystkim.

7. Używanie stóp obu nóg w pełnym zakresie (wewnętrzna, zewnętrzna, grzbietowa część, czasami 
sytuacyjnie podeszwowa i pięta).

8. Podanie najczęściej w kierunku nogi partnera dalszej od atakującego przeciwnika.

9. „Głębokość” przed „szerokością” podania jako priorytet również w ćwiczeniach treningowych. 

10. Podanie – moment wykonania równie ważny jak jego siła. 

11. Podanie wykonane wewnętrzną częścią stopy jest bezpieczne i najczęściej dokładne, ale również łatwe do 
odczytania. Podanie jej zewnętrzną częścią jest trudniejsze do przechwycenia ale ze względu na mniejszą 
powierzchnię kontaktu stopy z piłką znacznie trudniejsze do wykonania.

12. Zawodnik „otwierający” się do podania determinuje moment, kierunek i rodzaj podania. WAŻNE !!!

2.    Podanie piłki – główne aspekty



1

9

2

8

7

6

5

4
3

KOLEJNOŚĆ PODAŃ
Środkowy obrońca

10

Coach M. Zub



Przejście z obrony do ataku

Coach M. Zub



Coach M. Zub

3. 

Po SFG wykonywanym przez 
przeciwnika.

1.

Przechwyty, przejęcia, odbiory piłki w 
różnych strefach boiska.

2. 

Przejęcia, chwyty piłki przez bramkarza i 
szybkim wznowieniu gry (wykop lub 

wyrzut).

Przejście do ataku szybkiego 
KIEDY?



10

11

3

7

8

5

2

Coach M. Zub

6

4

Pierwsza myśl – CZY MOŻLIWA JEST 
GRA DO PRZODU.

1. Podanie lub drybling w przód.

2. Podanie penetrujace za linię obrony.

3. Podanie skośne w boczny sektor.

13

2
9



10

11

3

7

8

5

2

Coach M. Zub

64

CZEGO  NALEŻY UNIKAĆ !!!

Zbyt wielu podań 
(maksymalnie 1 do tyłu).

Nie wlączania się do akcji  jeżeli jest taka  
możliwość.

Nie respektowania ustalonego balansu 
(np. 5 atauje i 5 broni).

1

9

Kończenia akcji stratą piłki bez strzału na 
bramkę.

2

3



3

5

2

Coach M. Zub

6

4

WARIANTY PIERWSZEGO PODANIA 

1. Do konkretnego zawodnika.

2. W konkretny sektor przed 
wbiegajacego zawodnika. 

1

9

10

2



3

Coach M. Zub

STREFY PIERWSZEGO PODANIA
Przechwyt piłki przez bramkarza. 

1. Za linię obrony przeciwnika do 
atakującego napastnika. 9

10

11

7

1

4

6

25

8

1

2
3

2. Na przeciwległe skrzydło .

3. Na skrzydło z którego atakował 
przeciwnika – wolna strefa.



3

Coach M. Zub

STREFY PIERWSZEGO PODANIA
Przechwyt piłki w bocznej strefie.

1. Po stronie przechwytu do 
wbiegającego za plecy bocznego obrońcy 

ofensywnego pomocnika .

9

11

7

1

4

6

25

8

2

2. Do centrum boiska pomiędzy 
środkowych obrońców do atakującego 

napastnika.

10

1



10
11

Coach M. Zub

WARIANTY PIERWSZEGO PODANIA 

1. W pierwszej kolejności do zawodnika [7] 
nie krytego skierowanego twarzą do bramki 

przeciwnika.

2. Do napastnika [9] będącego najczęściej 
pod kryciem  i tyłem do bramki.

Unikać dryblingu. 
Najczęściej podanie do tyłu do pomocnika.

1

7

9

6

2

3

3. Do skrzydłowego lub bocznego obrońcy na 
przeciwległe skrzydło



10

11

Coach M. Zub

WARIANTY PIERWSZEGO PODANIA 

1. Dwóch-trzech zawodników atakuje z 
pełną szybkością wolną przestrzeń za linią 

obrony.

2. Atak przestrzeni ze zmianą pasów 
działania [9] i [7]. 

7

9

6

3. Atak przestrzeni bez zmiany pasów 
działania [9]i [7].



10

11

Coach M. Zub

KONTRATAK PO SFG

1. Piłkę skierować (1) jak najszybciej do 
jednego z wysduniętych [9] lub [11] 
atakujących (do nogi lub na dobieg).

2. Podanie do tyłu (2) do ustawionego 
przed polem karnym pomocnika [10].

76

3. Atak przestrzeni za plecami obrońców 
przez drugiego wysunietego zawodnika.

8 5

4 2

3

9

1

2

3

5. Kolejnych trzech jako wsparcie ataku; 
czterech pozostaje ustawiając blinię 

obronny.

4

4. Zawodnicy [9] i [10] w pełnej szybkości 
do przodu .

4

5
5

5



Kolejność podań – wariant pierwszego podania  - TRANSITION – przejście z obrony do ataku
2. Idea 
trenera



Podanie piłki – praktyczne aspekty 

treningu

Coach M. Zub



1. Rozgrzewka i pierwsza część treningu.

2. Geometryczne formacje organizacyjne ćwiczeń  - taktyczne 
uzasadnienie

• forma okręgu
• forma trójkąta
• forma rąbu
• forma kwadratu …

3. Elementy techniczno-taktyczne w doskonaleniu podań

a.  Podanie – rodzaje
• utrzymujące
• penetrujące
• wsteczne
• dośrodkowanie
• diagonalne (krzyżowe)
• krótkie, średnie, długie 

b. sposoby przyjmowania piłki 

c. poruszanie się bez piłki

2.    Podanie piłki – praktyczne taktyczno-techniczne

aspekty treningowe



działania przed podaniem piłkidziałania przed przyjęciem piłki

podanie

podanie bez przyjęcia

przyjęcie

jakość podania

Istota pierwszego kontaktu



C

B

A

D

A – zwód, kontakt - podanie
B – „DO” i „OD” piłki, przyjęcie kierunkowe – podanie, ruch za piłką - podanie
C – „OD” i „DO” piłki, podanie do tyłu (jeden kontakt), obiegnięcie pachołka – podanie
D – „DO” piłki, ścięcie za plecy „OD” piłki, przyjęcie w biegu - podanie



1

2

3



1

2

3
4

5

6

Gra   - possession and transition 4 v 4 + N
- 20 x 20 m  w srodku strefa 10x10 
- I faza wolna rozgrzewkowa - czerwoni starają się przejąć piłkę, bez wchodzenia w strefie N; zmiana ról ….
- II faza szybka – transition – kiedy czerwoni odzyskują piłkę natychmiast przechodzą do jej utrzymania a niebiescy do odbioru

Cel: adaptacja do sytuacji meczowej w kluczowych aspektach tech – takt  i motorycznych







- trzy, docelowo dwa kontakty z piłką
- wszystkie grupy w jednym kierunku
- dwie grupy w każdym z kierunków



- podanie penetrujące ZAWSZE do dalej ustawionego
- limitowanie kontaktów z piłką – poziom zaawansowania technicznego
- obie grupy w jedną stronę
- dwie grupy w każdym z kierunków 



- w parach jedna piłka  …16 zawodników - 8 par
- 5 wyznaczonych stref ok. 2x2 m
- wymiana (średnich) podań w ruchu;  po ziemi
- cel: wykonanie ataku przestrzeni w ruchu bez piłki celem jej otrzymania  i wyjścia z niej za  pomocą przyjęcia kierunkowego

Zadania: kontrola jakości działań biegowych i technicznych; zadnie dotyczące motoryki (przerwy pomiędzy powtórzeniami); timing

Gra 1



Wariant 1



- 5 wyznaczonych stref ok. 2x2 m
- utrzymanie się przy piłce i zdobycie punktu poprzez wykonanie zadania taktycznego jak w poprzednim ćwiczeniu; rożne warianty
- obrona strefy tylko w linii słupków (chorągiewek)

Gra 1



Strefa obrony

Gra 2



Strefa obrony



Strefa obrony



Strefa obrony



Gra 3



Gra 4













Efekty i skuteczność szkolenia. 

Pojawianie się stylu gry.

Coach M. Zub



Luty – początek pracy z zespołem
10 – doświadczony zawodnik
17 – osiemnastolatek rozpoczynający trening z zespołem; reprezentant kraju w kadrach 

młodzieżowych



1. Bieg - Running game 

2.     Podanie piłki - Passing game 



3 miesiące później !!!



3 miesiące później !!! 



Zalgiris - Riteriai – 2:1 bramki Vareika znależć

4 miesiące później  !!!! 



Dziękuję za uwagę !

Trener Marek Zub.

Białystok 10.12.2022


