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Wprowadzenie 
 

Poradnik do gry Football Manager 2014 to szczegółowe kompendium wiedzy o głównych oraz 
pomniejszych aspektach rozgrywki. Znajdują się tu zarówno porady ogólne, jak i szczegółowe, 
które są przeznaczone dla graczy początkujących oraz tych bardziej zaznajomionych z mechaniką 
rozgrywki. Szczególny nacisk poradnika został położony na opracowanie zaawansowanych 
taktyk, odpowiednie dobranie treningu, czy szczegółowe omówienie mechanizmu 
meczowego. W kolejnych rozdziałach zostały również przedstawione negocjacje transferowe, 
czy przykładowe talenty. Całości dopełniają szczegółowo opisane wyzwania oraz podane 
przydatne skróty klawiaturowe. 

Poradnik do gry Football Manager 2014 zawiera: 

• dokładny opis mechaniki i elementów gry; 

• porady dla początkujących i zaawansowanych graczy; 

• opis ustawień taktycznych; 

• szczegółowe porady meczowe i treningowe; 

• dokładnie opisane działanie transferów; 

• polecane młode talenty; 

• opis wyzwań; 

• listę przydatnych skrótów klawiaturowych. 

Football Manager 2014 to sportowa strategia pozwalająca na sprawdzenie swoich sił w roli 
menadżera drużyny piłkarskiej. Grę opracowało studio Sports Interactive, czyli ten sam zespół, 
który odpowiadał za poprzednie odsłony cyklu. 

Produkcja umożliwia zarządzanie każdym aspektem klubu piłkarskiego. Gracz musi zajmować się 
organizowaniem treningów, transferami zawodników oraz utrzymywaniem dobrych stosunków z 
fanami i prasą. Kluczową rolę odgrywa również dobieranie składów na mecze oraz tworzenie 
planów taktycznych, które umożliwią odniesienie zwycięstwa. 

 

Norbert „Norek” Jędrychowski (www.gry-online.pl) 
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O poradniku 
Poradnik do gry Football Manager 2014 został przygotowany w oparciu o wersję 14.1.3. Poniżej 
przedstawiam wybrane ustawienia oraz początkowy wybór lig. 

 

 
Pełne ustawienia formatów. 

http://www.gry-online.pl/�


Football Manager 2014 – Poradnik GRY-Online.pl 

Strona: 5 

N a j w a ż n i e j s z e  u s t a w i e n i a :  

Język Polski 

Waluta Euro 

Płaca Tygodniowo 

Temperatura Celsjusz 

Wzrost Centymetry 

Waga Kilogramy 

Bliższe odległości Metry 

Dalsze odległości Kilometry 

Typowania przedmeczowe Dziesiętny (np. 16.0) 

 

 
Początkowo wybrane ligi. 

Wybór lig wpływa oczywiście na to, które zespoły będą dostępne jako grywalne. I tak na przykład 
wybierając polską Ekstraklasę możemy ustawić jako grywalne zespoły z I ligi lub tylko z 
Ekstraklasy. Ma to głównie wpływ na 2 rzeczy: szybkość rozgrywki (mniej lub więcej lig do 
symulacji) oraz na ilość piłkarzy dostępnych w naszej grze. Na to drugie wpływ ma również rozmiar 
bazy danych. 

Dodatkowo na tym etapie można również wybrać pewne opcje zaawansowane. Po najechaniu 
myszką na daną opcję pojawia się jej opis. Osobiście polecam zaznaczenie opcji Odsłaniaj 
atrybuty zawodników. Zmniejsza to znacząco realizm, ale od razu jesteśmy w stanie zobaczyć 
wszystkie parametry danego zawodnika, bez potrzeby dogłębnej obserwacji. 

Dodawać oraz usuwać ligi można podczas gry, jednak zmiany pojawią się dopiero po zakończeniu 
sezonu. Aby to zrobić należy wejść w opcję Dodaj/usuń ligi. 
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Skróty klawiaturowe 

 
Lista wszystkich skrótów klawiszowych jest całkiem długa. 

Poniżej zostały przedstawione najczęściej używane i najprzydatniejsze skróty. Ich pełna lista 
znajduje się w Ustawienia->Skróty klawiszowe. 

 

 

Kontynuuj 

 

Wstecz 

 

Dalej 

 

Pomoc 

 

Skład 

 

Skrzynka 

 

Lista życzeń  

 

Terminarz 
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Taktyka 

 

Trening 

 

Centrum transferowe 

 

Rozgrywki - Tabela 

 

Zapisz grę 

 

Wczytaj grę 

 

Dodaj nowego menadżera 

 

Szukaj 

 

Wyłącz grę 

 

Szybkość meczu - Duża 

 

Szybkość meczu - Średnia 

 

Szybkość meczu - Mała 

 

Otwórz kalendarz 

 

Zapisz zrzut ekranu 

 

Rozpocznij nową grę 
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