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Wprowadzenie 

 

W poradniku do gry FIFA 17 znajdziesz wszystko co jest potrzebne do sprawnej i bezproblemowej 
rozgrywki. Dowiesz się z niego m.in. jak sprawnie poruszać się po boisku, jak wyprowadzać akcje i 
przeprowadzać strzały na bramkę, czy skutecznie grać w defensywie. Szczegółowo opisano 
sterowanie na wszystkie platformy. Znajdują się tutaj także informacje dla starych wyjadaczy - 
bardziej zaawansowane zagrania, czy triki możliwe do wykonania z piłką. Dodatkowo tekst zawiera 
porady dotyczące wszystkich występujących w grze trybów rozgrywki, jak i rozgrywek 
sieciowych, przeciwko prawdziwym graczom. Poradnik zamknięty został rozdziałem poświęconym 
osiągnięciom / trofeom, w którym znaleźć można ich pełną listę jak i wskazówki, jak je zdobyć. 

FIFA 17 Następna odsłona wiodącego cyklu gier sportowych firmy EA Sports, pozwalających pokierować 
całą masą licencjonowanych reprezentacji narodowych oraz klubów piłkarskich z najlepszych lig świata. W 
grze FIFA 17 oprócz dobrze znanych elementów serii oraz wachlarza zróżnicowanych trybów zabawy 
single i multiplayer, po raz pierwszy w historii cyklu wprowadzono fabularyzowaną kampanię o nazwie 
Droga do sławy. 

Poradnik do gry FIFA 17 zawiera: 

• Klawiszologia i pełne sterowanie zarówno na PC, jak i konsole;  
• Opisy wszystkich podstawowych zagrań oraz taktyk;  
• Prezentacja trybu kariery;  
• Opisy wybranych trików oraz cieszynek;  
• Opisy zaliczenia gier zespołowych;  
• Prezentacja modułu zarządzania drużyną;  
• Porady dotyczące rozgrywki sieciowej w FIFA Ultimate Team oraz Turniejach Online. 

Grzegorz "Cyrk0n" Niedziela (www.gry-online.pl) 
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Sterowanie 
PC - Klawiatura 
Rozdział ten zawiera kompletny układ sterowania dla PC na klawiaturze. Opisane zostały trzy 
konfiguracje: klasyczna, alternatywna oraz "dwa przyciski". 

• Ustawienie klasyczne 
• Ustawienie alternatywne 
• Dwa przyciski 

Ustawienie klasyczne 
Atak 

 

Podanie prostopadłe 

 

Lob/Wrzutka/Główka 

 

Strzał/Wolej/Główka 

 

Krótkie podanie/Główka 

 

Wystawianie się/Modyfikator 

 

Modyfikator strzału finezyjnego/podania 

 

Kontrola tempa 

 

Sprint 

 

Lewy drążek w górę 

 

Lewy drążek w dół 

http://www.gry-online.pl/�
http://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1751�


FIFA 17 - poradnik do gry - GRYOnline.pl 5 / 106 
 

 
Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli. 

Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie. 

 

 

Lewy drążek w lewo 

 

Lewy drążek w prawo 

 

Wstrzymaj grę 

 

POMOC - PRZYCISKI 

 

Taktyka 

 

Nastawienie 

 

Własna taktyka 

 

Nastawienie 

 

Prawy drążek w górę 

 

Prawy drążek w lewo 

 

Prawy drążek w dół 

 

Prawy drążek w prawo 
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Obrona 

 

Szarża bramkarza (przytrzymaj) 

 

Wślizg 

 

Odbiór/Pociągnij lub popchnij 

 

Pressing 

 

Przełączanie zawodników 

 

Pressing kolegi 

 

Kontrola tempa 

 

Sprint 

 

Lewy drążek w górę 

 

Lewy drążek w dół 

 

Lewy drążek w lewo 

 

Lewy drążek w prawo 

 

Wstrzymaj grę 

 

POMOC - PRZYCISKI 

 

Taktyka 
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Nastawienie 

 

Własna taktyka 

 

Nastawienie 

 

Prawy drążek w górę 

 

Prawy drążek w lewo 

 

Prawy drążek w dół 

 

Prawy drążek w prawo 

Ustawienie alternatywne 
Atak 

 

Podanie prostopadłe 

 

Lob/Wrzutka/Główka 

 

Strzał/Wolej/Główka 

 

Krótkie podanie/Główka 

 

Wystawianie się/Modyfikator 

 

Modyfikator strzału finezyjnego/podania 

 

Kontrola tempa 
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