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Wprowadzenie 

 
Poradnik do Pro Evolution Soccer 2015 to kompletny przewodnik po jednej z najpopularniejszych serii 
symulatorów piłkarskich corocznie wydawanych przez Konami. Znajdziesz tutaj opisy wszystkich 
najważniejszych zagrań, które wykonasz w nowym PES-ie, oraz porady dotyczące ich stosowania w 
trakcie rozgrywki. Nie zabraknie tutaj także opisu zdecydowanie najważniejszego trybu rozgrywki w 
nowym PES-ie, czyli trybu kariery menedżerskiej kryjącego się pod nazwą Master League. W poradniku 
znajdziecie także opisy wszystkich wyzwań treningowych wraz z kompletną punktacją, jaką uzyskamy za 
wykonanie poszczególnych zagrań. Poradnik to także kompletna lista osiągnięć i trofeów, jakie możemy 
zdobyć za rozgrywkę w Pro Evolution Soccer 2015, jak również klawiszologię przeznaczoną zarówno na 
konsole, jak i komputery osobiste. 

Zawartość poradnika do gry Pro Evolution Soccer 2015: 

• Klawiszologia konsol stacjonarnych i komputerów osobistych; 

• Opis najważniejszych zagrań i taktyk; 

• Opis trybu Master League - transfery, działania menedżerskie; 

• Opis panelu zarządzania składem; 

• Spis wyzwań treningowych wraz z punktacją; 

• Zestawienie wszystkich osiągnięć i trofeów. 

Amadeusz "ElMundo" Cyganek (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
P l a y S t a t i o n  3  /  P l a y S t a t i o n  4  

A t a k  

 

Podanie prostopadłe 

 

Strzał 

 

Lob/Wrzutka/Podanie górą 

 

Krótkie podanie 

 

Modyfikator podania prostopadłego 

 

Sprint 

 

Modyfikator strzału technicznego / kontrola piłki 

 

Poruszanie 

 

Taktyka 
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O b r o n a  

 

Szarża bramkarza 

 

Wybicie piłki 

 

Wślizg 

 

Pressing/przechwyt 

 

Przełączanie zawodników 

 

Sprint 

 

Kontrola tempa 

 

Poruszanie 

 

Taktyka 
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X b o x  3 6 0  /  X b o x  O n e  

A t a k  

 

Podanie prostopadłe Podanie prostopadłe 

 

Strzał Lob/Wrzutka/Główka 

 

Lob/Wrzutka/Podanie górą Strzał/Wolej/Główka 

 

Krótkie podanie Krótkie podanie/Główka 

 Modyfikator podania prostopadłego Wystawianie się/Modyfikator 

 Sprint Modyfikator strzału finezyjnego 

 

Modyfikator strzału technicznego / 
kontrola piłki 

Sprint 

 

Poruszanie Poruszanie 

 

Taktyka Taktyka i nastawienie 
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O b r o n a  

 

Szarża bramkarza Szarża bramkarza (przytrzymaj) 

 

Wybicie piłki Wślizg 

 

Wślizg Odbiór/Popchnij lub pociągnij 

 

Pressing/przechwyt Pressing 

 Przełączanie zawodników Przełączanie zawodników 

 Sprint Pressing kolegi 

 

Kontrola tempa Sprint 

 

Poruszanie Poruszanie 

 

Taktyka Taktyka i nastawienie 
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