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Wprowadzenie 

 
Poradnik do FIFA 15 zawiera wszystko, czego potrzebuje każdy fan wirtualnego futbolu w wydaniu 
twórców ze studia EA Sports. W poradniku do najpopularniejszej gry piłkarskiej znajdziecie to, co 
potrzebne jest do skutecznego rywalizowania z przeciwnikami - w tym celu z pewnością przyda się opis 
wszystkich podstawowych zagrań, które pozwolą nam na stworzenie skutecznych akcji i strzelenie 
pięknych, finezyjnych zagrań. Nie brak także przykładów cieszynek oraz trików, które jeszcze bardziej 
ubarwią prowadzoną przez nas rozgrywkę. W opracowaniu znalazło się także miejsce dla opisu trybu 
kariery oraz odmienionego modułu zarządzania zespołem, pozwalającego na jeszcze większą modyfikację 
taktyki rozgrywki. Na warsztat zostały wzięte także gry treningowe, umożliwiające sprawdzenie naszych 
umiejętności piłkarskich pod każdym względem. Nie brak także porad odnoszących się do kwestii 
rozgrywek sieciowych za pomocą FIFA Ultimate Team oraz podstawowych trybów rozgrywki online - 
znalazło się także miejsce dla pełnej klawiszologii. 

Zawartość poradnika do gry FIFA 15: 

• 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. 

Amadeusz "ElMundo" Cyganek (www.gry-online.pl) 
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