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Wprowadzenie 

 
Poradnik do gry FIFA 16 zawiera wszystko, czego potrzebować będziesz do sprawnej i bezproblemowej 
rozgrywki. Tekst rozpoczyna się szczegółowym opisem sterowania, z podziałem na poszczególne 
składowe rozgrywki, uwzględniając platformy, na które wydana zostanie produkcja. Oprócz tego, 
znajdziesz tutaj liczne porady dotyczące samej rozgrywki - jak sprawnie poruszać się po boisku, jak 
wyprowadzać akcje i przeprowadzać strzały na bramkę, czy skutecznie grać w defensywie. Znajdą się 
tutaj także informacje dla starych wyjadaczy - bardziej zaawansowane zagrania, czy triki możliwe do 
wykonania z piłką. Dodatkowo, znaleźć tutaj można 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 16 to kolejna część popularnej serii symulatorów piłki nożnej, stworzona 
przez kanadyjski oddział studia Electronic Arts. Jak co roku, do tytułu wprowadzona zostanie cała gama 
usprawnień związanych z samą rozgrywką, a nowością w serii (i w grach tego typu ogólnie), jest dodanie 
kobiecych reprezentacji narodowych, którymi można będzie teraz grać. 

Zawartość poradnika: 

• 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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Sterowanie 
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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