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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry FIFA 14 to kompletny przewodnik po wirtualnym świecie piłki nożnej stworzonym 
przez kanadyjski oddział studia EA Sports. Najnowsza edycja tradycyjnie przynosi ze sobą sporo 
zmian nie tylko w strukturze rozgrywki, ale i poszczególnych trybach zabaw, zwłaszcza jeśli chodzi 
o tryby sieciowe oraz menedżerskie. Solucja za pomocą wielu ilustracji instruktażowych 
przedstawia praktycznie każdy aspekt futbolowej rywalizacji. W poradniku znajdziecie: 

• porady dotyczące podstawowych zagrań i stałych fragmentów gry; 

• najpopularniejsze techniki rozgrywki i kreowania akcji, jak również szereg zagrań 
obronnych; 

• sposoby wykonania wszystkich „Gier treningowych” 

• pełny opis trybu kariery wraz z nowościami w systemie transferów oraz trybów „Zostań 
Gwiazdą: Zawodnik” oraz „Zostań Gwiazdą: Bramkarz”; 

• porady odnośnie funkcjonowania modułu „FIFA Ultimate Team”, „Wirtualne Kluby” oraz 
„Sezony 

• opisy poszczególnych taktyk 

Klawisze, które wykorzystujemy do wykonania danego zagrania zostały oznaczone pogrubieniem, 
dla uwidocznienia kolorystyki i ułatwienia nawigacji po trybach sieciowych skorzystaliśmy także z 
różnorodnej kolorystyki. 

Amadeusz „ElMundo” Cyganek i Michał „Diagoras” Myszakowski (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
W tym rozdziale przedstawiamy kompletny układ sterowania zarówno dla konsol stacjonarnych – 
Playstation 3 i Xboksa 360, jak i dla komputera w dwóch wariantach – klawiatury oraz klawiatury + 
myszki. Każda z poszczególnych opcji zawiera ponadto trzy konfiguracje: klasyczną, alternatywną 
oraz „dwa przyciski”. 

 

P l a y S t a t i o n  3  

U s t a w i e n i e  k l a s y c z n e  

Atak 

 
Podanie prostopadłe 

 
Lob/Wrzutka/Główka 

 
Strzał/Wolej/Główka 

 
Krótkie podanie/Główka 

 
Wystawianie się/Modyfikator 

 
Modyfikator strzału finezyjnego 

 

Kontrola tempa 

 

Sprint 

 

Poruszanie 

 

Taktyka i nastawienie 
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Obrona 

 
Szarża bramkarza (przytrzymaj) 

 
Wślizg 

 
Odbiór/Popchnij lub pociągnij 

 
Pressing 

 
Przełączanie zawodników 

 
Pressing kolegi 

 

Kontrola tempa 

 

Sprint 

 

Poruszanie 

 

Taktyka i nastawienie 
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