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Zawodnikiem-piłkarzem w pełni 
ukształtowanym jest ten, który potrafi 
w trudnych warunkach gry stosować 
skutecznie różne sposoby działania (12). 
Zatem niezbędnym elementem w wy-
szkoleniu piłkarza, jego mistrzostwa, jest 
znajomość wzorców gry, które stosują 
aktualnie najlepsi zawodnicy światowej 
klasy. Opis tych wzorców powstaje 
w wyniku obserwacji działań zawodni-
ków z piłką w warunkach gry mistrzow-
skiej. Wzorce zachowań zawodników 
pozwalają lepiej rozpoznać i zrozumieć 
specyfikę rywalizacji. Pozwalają także na 
obiektywne porównania i oceny poszcze-
gólnych zespołów a także pojedynczych 
zawodników. W efekcie, na tej podsta-
wie można dobierać środki treningowe 

do opanowania rzeczywistych działań 
w trakcie meczu, tak w zakresie liczby 
czynności, ich struktury, jak i jakości 
(ocenianej za pomocą różnych wskaź-
ników). Obserwacja i analiza przebiegu 
gry są więc nieodzowne w dobrze rozu-
mianym procesie treningowym. 

Głównym celem rywalizacji pod-
czas gry w piłkę nożną jest zdobycie 
bramki. W poszukiwaniach zgodności 
działań z celem, jakim jest zdobycie 
bramki, bardzo ważne jest rozpoznanie 
okoliczności, w jakich dochodzi do sku-
tecznego zakończenia akcji ofensywnej. 
Służą temu analizy spotkań piłkarskich 
najlepszych zespołów, męskich i kobie-
cych. Tę problematykę podejmowało 
wielu autorów, m. in.: Konstadinidou, 

Aby osiągać sukcesy w sportowych grach zespołowych zawodnik musi przejść długoletni 
proces treningowy rozwijający jego sprawność fizyczną ukierunkowaną, doskonalący 
umiejętności techniczne i taktyczne, wśród których ważnego znaczenia nabierają wzorce 
skutecznych zachowań w czasie gry. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
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Tsigilis (11) (Analiza akcji ofensywnych 
Mistrzostw Świata w 1999 r.), Bergier 
(2) (Analiza gry podczas turnieju olim-
pijskiego w 1996 r.), Bergier, Soroka, 
Buraczewski (9) i Bergier, Soroka 
(6) (Analiza strzałów w Mistrzostwach 
Europy w 2005 r.), Szwarc (17) (Spraw-
ność działania w Mistrzostwach Świata 
2007 r.), Soroka (14) (Analiza podań 
w Mistrzostwach Europy 2005) Soro-
ka (13) (Analiza akcji ofensywnych 
w młodzieżowych mistrzostwach świata 
2006) oraz Bergier, Buraczewski (4) 
i Bergier, Soroka (8) (Analiza symetrii 
strzałów w Mistrzostwach Świata U-19 
i Mistrzostw Europy 2005). 

Niniejsza praca przedstawia analizę 
akcji ofensywnych zakończonych zdoby-
ciem bramki w wykonaniu kobiet podczas 
Mistrzostw Europy w 2009 r. Prowadzona 
ona była pod kątem ich wzorcowej cha-
rakterystyki, z zastosowaniem kryteriów 
aktywności i skuteczności działań. 
Wyznaczono wzorce określające miejsca 
rozpoczęcia akcji zakończonej zdobyciem 
bramki, miejsca podania „końcowego” 
i miejsca oddania skutecznego strzału. 
Scharakteryzowano akcje pod względem 
czasu ich trwania, liczby podań i liczby 
uczestniczących w nich zawodniczek. Po-
dania „końcowe” opisano pod względem 
kierunku, długości i sposobu wykonania, 
natomiast przy charakterystyce strzałów 
dodatkowo określono technikę wykona-
nia, ich wysokość i sektor bramki, w któ-
ry zostały skierowane.

Materiał i metoda
Analizowano zapisy 25 meczów, 

a w nich akcje zakończone zdobyciem 
bramki podczas finału Mistrzostw Europy 
kobiet w 2009 roku. Dane o grze nano-

szono na autorski arkusz obserwacji, 
w którym dokonano wyszczególnień 
odnośnie do analizowanych parametrów 
strzałów. Na tej podstawie stworzono 
tabelaryczne i graficzne charakterystyki 
odwzorowujące skuteczność strzałów do 
bramki. Obserwacja nosiła cechy metody 
pośredniej, zewnętrznej, systematycznej 
i skategoryzowanej. Posłużono się po-
działem boiska na trzy równe strefy (po 
35 m każda): ataku, środkową i obrony 
(1, 16). Wyznaczono strefy boczne: prawą 
i lewą oraz strefę środkową boiska, łącząc 
ze sobą linie boczne pól karnych (7) oraz 
wyodrębniono strefę w polu karnym, 
pomiędzy linią dalszą pola bramkowego 
a umowną linią na wysokości punktu 
wykonywania rzutów karnych (18).

Wyniki badań

 Charakterystyka
 akcji ofensywnych 

zakończonych strzeleniem bramki
W Mistrzostwach Europy w 2009 

roku aktywność zawodniczek oceniana 
na podstawie liczby oddanych strzałów 
do bramki wyniosła 649, co dało średnią 
13,0 ± 6,4 strzałów w meczu na drużynę. 
Liczba strzałów skutecznych w turnie-
ju, tj. zdobytych bramek, wyniosła 75, 
średnia 1,5 ± 1,3 bramek w meczu na 
drużynę. Średni współczynnik skutecz-
ności wyniósł 12,3% ± 10,5 i był bardzo 
zróżnicowany pomiędzy drużynami, 
jak również pomiędzy poszczególnymi 
meczami. Najwyższe wartości uzyskały 
zawodniczki Mistrza Europy – zespołu 
Niemiec. Piłkarki te wykazały się naj-
wyższą aktywnością – 19,6 ± 5,1 i sku-
tecznością – 20,6% ± 16,6% strzałów do 
bramki (tab. 1). 
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 strefa obrony 1,3% strefa środkowa 46,7% strefa ataku 52,0%

prawa strefa
boiska
26,7% 

środkowa strefa
boiska
48,0%

lewa strefa
boiska
29,3%

  kierunek atakowania  miejsce rozpoczęcia akcji ofensywnej

Tabela1

Wzorcowa charakterystyka aktywności, skuteczności i współczynnik skuteczności 
strzałów i zdobytych bramek podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet w 2009 r.

   
Liczba  Liczba

 Średnia Współczynnik 
 Lp. Drużyna 

strzałów  bramek 
 liczba  skuteczności 

     strzałów strzałów

 1 Niemcy 118 21 19,6±5,1 20,6±16,6

 2 Anglia 98 12 16,3±6,6 13,7±8,2

 3 Holandia 43 6 8,6±2,3 14,8±10,1

 4 Norwegia 46 6 9,2±4,8 12,1±11,3

 5 Szwecja 51 7 12,8±6,9 16,7±10,4

 6 Włochy 31 5 7,8±5,6 13,7±8,2

 7 Finlandia 68 5 17,0±3,2 8,0±6,1

 8 Francja 59 5 14,8±5,2 9,6±8,4

 9 Dania 44 3 14,7±2,5 7,2±6,7

 10 Ukraina 28 2 9,3±5,1 6,3±6,2

 11 Islandia 17 1 5,7±3,8 8,3±14,4

 12 Rosja 46 2 15,3±8,9 3,3±5,7

  Ogółem średnia 649 75 13,0±6,4 12,3±10,5

Ryc. 1. Topografia miejsc rozpoczęcia akcji ofensywnych zakończonych zdobyciem bramki.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet 2009 – wzorce działań ofensywnych
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Rozpoczęcie akcji zakończonych zdo-
byciem bramki miało miejsce w dwóch 
strefach: ataku – 52,0% i w strefie środ-
kowej boiska – 46,7%. Tylko jedna ak-
cja była zainicjowana ze strefy obrony. 
Uwzględniając strefy boczne boiska 
stwierdzono, że blisko połowa akcji 
(48,8%) miała swój początek w strefie 
środkowej boiska i była proporcjonalna 
w układzie bocznych stref: 26,7% z le-
wej i 29,3% z prawej (ryc. 1). 

Akcje skuteczne trwały bardzo krót-
ko. W czasie do 5 s wykonano aż 82,8% 
akcji zakończonych zdobyciem bram-
ki. Pozostałe to akcje od 6 do 10 s 
– 15,9% i od 11 do 15 s – tylko 1,3% 
(jedna akcja). Najczęściej były to akcje 
z udziałem dwóch i trzech zawodniczek, 
odpowiednio – 32,0% i 32,1%. Akcji 
indywidualnych przeprowadzono 13,3%, 
z udziałem czterech piłkarek 21,3%, 
natomiast pięć lub więcej zawodniczek 

Tabela 2 

Wzorcowa charakterystyka czasu trwania i liczby zawodniczek 
 w akcjach ofensywnych zakończonych zdobyciem bramki

 Czas Liczba zawodniczek biorących udział w akcji ofensywnej

 trwania akcji Jedna Dwie Trzy Cztery Pięć i > 
Ogółem

 (s) N % N % N % N % N % N %

do 5 10 13,3 23 30,7 18 24,1 11 14,7 - - 62 82,8

od 6 do 10 - - 1 1,3 6 8,0 4 5,3 1 1,3 12 15,9

od 11 do 15 - - - - - - 1 1,3 - - 1 1,3

od 16 do 20 - - - - - - - - - - - -

21 i więcej - - - - - - - - - - - -

Ogółem 10 13,3 24 32,0 24 32,1 16 21,3 1 1,3 75 100

Tabela 3 

Wzorcowa charakterystyka czasu trwania i liczby podań w akcjach ofensywnych 
zakończonych zdobyciem bramki

 Czas Liczba podań wykonanych w akcji ofensywnej

 trwania akcji Bez podań Jedno Dwa Trzy Cztery Pięć i >

 (s) N % N % N % N % N % N %

do 5  12 16,0 21 28,4 16 21,1 12 16,0 1 1,3 - -

od 6 do 10  - - 1 1,3 5 6,7 4 5,3 2 2,6 - -

od 11 do 15  - - - - - - - - 1 1,3 - -

od 16 do 20  - - - - - - - - - - - -

21 i więcej  - - - - - - - - - - - -

Ogółem 12 16,0 22 29,7 21 27,8 16 21,3 4 5,2 - -

Andrzej Soroka, Józef Bergier 



87

brało udział tylko w jednej akcji, której 
efektem było zdobycie bramki (tab. 2).

Piłkarki nie preferowały akcji z dużą 
liczbą podań. Najczęściej w akcjach 
zakończonych strzeleniem bramki wyko-
nywano jedno – 29,7% lub dwa podania 
– 27,8%. Trzy podania występowały 
w 21,3% akcjach, natomiast w czterech 
– 5,2%. Po akcjach indywidualnych 
zdobyto 16,0% bramek (tab. 3). 

Podania „końcowe”
 w akcjach

 zakończonych 
zdobyciem bramki

W akcjach zakończonych zdobyciem 
bramki niezwykle ważnego znaczenia 
nabiera miejsce wykonania podania 
„końcowego”. Jego precyzja, kierunek, 
szybkość i odległość od bramki prze-

ciwnika w głównej mierze decyduje 
o zdobyciu bramki. W turnieju tylko 
co piąta bramka była zdobyta po poda-
niu „końcowym” ze strefy środkowej 
boiska – 19,9%, natomiast większość 
bramek zdobywano po podaniu wykona-
nym w strefie ataku, czyli w odległości 
nie większej niż 35 metrów od bramki 
przeciwnika – 80,1%. Skuteczność akcji 
wzrastała w sytuacjach, gdy podanie 
„końcowe” wykonywane było ze strefy 
środkowej boiska – 59,7%. Na strefy 
boczne przypadało odpowiednio: 22,6% 
podań ze strefy bocznej prawej i 17,7% 
ze strefy bocznej lewej (ryc. 2).

Podanie „końcowe” w akcjach za-
kończonych zdobyciem bramki zwykle 
miało kierunek poprzeczny – 55,4%; 
o kierunku prostopadłym wykonano 
21,5% podań, skośnym 18,2%, a do tyłu 

Ryc. 2. Topografia miejsc podań „końcowych” w akcjach ofensywnych zakończonych zdobyciem bramki.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet 2009 – wzorce działań ofensywnych
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tylko 4,9%. Proporcjonalny rozkład mia-
ły podania „końcowe” w akcjach zakoń-
czonych zdobyciem bramki w zależności 
od ich długości. Podania „końcowe” 
o długości do 10 m stanowiły 35,9%, 
tylko nieznacznie mniej podań długich 
o zasięgu ponad 25 m - 34,3%, natomiast 
podań o odległościach średnich – 29,8% 
(tab. 4).

Najwięcej podań „końcowych” wy-
konano bez przyjęcia piłki, czyli sposo-
bem szybkim – 34,4%. Często podania 
były poprzedzone dryblingiem (27,9%) 
i po przyjęciu piłki (21,3%). W 11,5% 
skuteczną akcję ofensywną inicjowano 

ze stałego fragmentu gry, a tylko 4,9% 
podań „końcowych” wykonano po wcze-
śniejszym prowadzeniu piłki (ryc. 3).

Charakterystyka strzałów 
w akcjach

 zakończonych zdobyciem bramki
Sposobem, po którym piłkarki naj-

częściej zdobywały bramki były strzały 
bez przyjęcia piłki (49,5%), czyli po 
strzałach wykonanych w sposób szybki. 
Zdecydowanie mniej zdobyto bramek po 
strzałach: po przyjęciu piłki – 17,4%, 
dryblingu – 17,2% i po stałych frag-
mentach gry – 12,0%. Najmniej strza-

Tabela 4 

Wzorcowe charakterystyki kierunków i długości podań „końcowych” 
 w akcjach zakończonych zdobyciem bramki

 
Długość

 Kierunki zagrań podań końcowych Ogółem

 
(m)

 Prostopadłe Skośne Poprzeczne Do tyłu długość

 N % N % N % N % N %

do 10 6 9,8 - - 13 21,2 3 4,9 22 35,9

od 11 5 8,4 5 8,4 8 13,0 - - 18 29,8

ponad 25 2 3,3 6 9,8 13 21,2 - - 21 34,3

ogółem 13 21,5 11 18,2 34 55,4 3 4,9 61 100

Ryc. 3. Wzorcowe charaktery-
styki sposobów podań „końco-
wych” w akcjach zakończonych 
zdobyciem bramki.
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Tabela 5 

Wzorcowe charakterystyki sposobów i odległości strzałów 
 zakończonych zdobyciem bramki

  Sposoby strzałów

 Długość Bez  Po Po Po Po stałym Ogółem 
 (m) przyjęcia przyjęciu prowadzeniu dryblingu fragmencie gry długość

  N % N % N % N % N % N %

do 10 33 44,1 5 6,7 1 1,3 4 5,3 - - 43 21,3

od 11 do25 2 2,7 6 8,0 1 1,3 8 10,6 7 9,3 24 68,0

ponad 25 2 2,7 2 2,7 1 1,3 1 1,3 2 2,7 8 10,7

ogółem 37 49,5 13 17,4 3 3,9 13 17,2 9 12,0 75 100

łów skutecznych poprzedzonych było 
prowadzeniem piłki. Trzeba zauważyć, 
że 42,7% bramek uzyskano po wcze-
śniej wygranym pojedynku 1x1, czy to 
po pojedynku główkowym czy poprzez 
wyprzedzenie lub minięcie przeciwnika 
bez lub z piłką (tab. 5).

Najwięcej bramek zawodniczki zdo-
były po strzałach z pola karnego (A) – 

81,3%, przy czym najczęściej z odległo-
ści średniej – 68,0%. Bramek z zasięgu 
do 10 m uzyskano 21,3%, natomiast 
z odległości dalekich, ponad 25 m – 
10,7%. Trzeba zauważyć, że 42,7% 
bramek zdobyto ze strefy F, wyznaczonej 
w polu karnym. Z pola bramkowego C 
uzyskano 21,3% bramek, natomiast spo-
za niego (B) – 18,7% (tab. 5, ryc. 4).

Ryc. 4. Topografia miejsc oddania strzałów skutecznych.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet 2009 – wzorce działań ofensywnych
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 B – 18,7%

   miejsca odania strzałów skutecznych
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Piłkarki w 81,3% zdobywały bramki 
po strzałach wykonanych nogami, nato-
miast po strzałach głową uzyskano 18,7% 
skutecznych trafień. Zdecydowanie wię-
cej bramek uzyskano po uderzeniach 
prawą (68,9%) niż lewą nogą (31,1%). 
Po strzałach wewnętrzną częścią stopy 
padło 32,0% bramek, wewnętrznym 
podbiciem 28,0%, natomiast prostym 
podbiciem 16,0%. Zdecydowanie mniej 
strzałów wykonano zewnętrzną częścią 
stopy – 5,3% (ryc. 5, tab. 6).

Zawodniczki zdecydowanie częściej 
skuteczne akcje przeprowadzały z prawej 

bocznej strefy boiska D – 67,3% niż z le-
wej E – 32,7%. Z prawej strefy boiska 
strzały prawą nogą najczęściej kierowane 
były w prawy sektor światła bramki – 
32,9% i w lewy – 21,3%. Przy małej licz-
bie strzałów wykonanych lewą nogą, 9,8% 
z nich wykonano z prawej strefy boiska 
w lewy sektor światła bramki, natomiast 
3,3% w prawy sektor. Bramki zdobyte 
z lewej strefy boiska, 9,8% zarówno lewą 
jak i prawą nogą, padły po strzałach skie-
rowanych w lewy sektor światła bramki, 
natomiast w prawy odpowiednio: 8,2% 
lewą i 4,9% prawą nogą (tab. 6).

Tabela 6 

Wzorcowe charakterystyki zdobytych bramek nogami 
 w zależności od strefy boiska i sektora bramki 

 Sektor światła bramki

 Strefa Lewy Prawy Ogółem

 boiska Nogą lewą Nogą prawą Nogą lewą Nogą prawą

 N % N % N % N % N %

Lewa 6 9,8 6 9,8 5 8,2 3 4,9 20 32,7

Prawa 6 9,8 13 21,3 2 3,3 20 32,9 41 67,3

Ogółem 12 19,6 19 31,1 7 11,5 23 37,8 61 100

Ryc. 5. Wzorcowe charakterysty-
ki techniki strzałów zakończo-
nych zdobyciem bramki.
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Zdecydowanie najczęściej piłkarki zdo-
bywały bramki po strzałach w dolne sekto-
ry bramki – 62,7%, przy 20,0% strzałach 
górnych i 17,3% półgórnych (ryc. 6)

Podsumowanie
W strukturze działań z piłką szcze-

gólne miejsce zajmują strzały, w wyniku 
których zdobywane są bramki. Są one 
wykładnikiem jakości gry i decydują 
o zwycięstwie czy przegranej w meczu. 

Aktywność strzelecka turnieju wynio-
sła 13 i była wyższa od tej z Mistrzostw 
Europy 2005 (10), gdzie drużyny w me-
czu średnio oddawały 11,8 strzałów do 
bramki. Natomiast skuteczność była mi-
nimalnie niższa i wyniosła 1,5, przy 1,7 
w turnieju z 2005 roku. Również współ-
czynnik skuteczności osiągnął niższą 
wartość – 13,0 (w Mistrzostwach Europy 
2009 wyniósł 14,2).

Zaobserwowano wzrost skutecznych 
akcji ofensywnych po ataku szybkim trwa-
jącym do 5 s; z 52,0% w mistrzostwach 
świata U`19 (5) do 83,0% w analizowa-

nym turnieju, ale nadal z udziałem małej 
liczby zawodniczek – najczęściej trzech. 
Struktura zdobywanych bramek nie ule-
gła istotnym zmianom. W Mistrzostwach 
Europy 2005 strzały nogą stanowiły 77%, 
przy 23% głową, natomiast w analizowa-
nych mistrzostwach 81% strzałów zostało 
oddanych nogą, a 19% głową. Również 
w symetrii strzałów nastąpiła niewielka 
zmiana; z 69% nogi prawej i 31% lewej 
(15) do 74% prawej i  26 lewej w Mi-
strzostwach Europy 2009.

Znaczne zróżnicowania wystąpiły 
w sposobach wykonania strzałów za-
kończonych zdobyciem bramki. W Mi-
strzostwach Europy 2005 zdecydowanie 
dominowały strzały bez przyjęcia piłki 
(62%) i po przyjęciu 20%, natomiast 
w analizowanym turnieju również prze-
ważały strzały bez przyjęcia piłki, ale 
w znacznie mniejszej proporcji – 50%, 
przy 17% po przyjęciu jak również 17% 
po dryblingu.

Wnioski
Stosunkowo skromna liczba analiz gry 

w piłkę nożną kobiet, zwłaszcza analiz 
turniejów mistrzowskich, powala jedynie 
na ukazanie wzorcowych charakterystyk 
dotyczących strzałów do bramki. Trudno 
dziś określić wyraźne wzorce w cało-
kształcie działań z piłką. Dlatego potrzeba 
dalszych obserwacji i analiz, których 
wyniki będą prowadzić do poprawy efek-
tywności systemu szkolenia piłkarek.
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