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Rozwój inteligencji młodego piłkarza

APOZYCYJNOŚĆ 
W PIŁCE NOŻNEJ



Temat inteligencji piłkarskiej jest coraz od-
ważniej poruszany przez trenerów pracują-
cych z dziećmi i młodzieżą. Przewija się on już 
nie tylko na konferencjach, czy szkoleniach,  
ale również przy okazji zwykłych rozmów między trenerami. 
Sporo uwagi temu zagadnieniu poświęca również PZPN, który 
uważa rozwój tej kompetencji za jeden z najważniejszych fila-
rów szkolenia. Takie podejście nie może jednak dziwić. Nawet 
średnio spostrzegawczy obserwatorzy są w stanie zauważyć,  
że futbol się zmienia. Jest szybszy, bardziej fizyczny i stawia 
przed zawodnikami większe wymagania taktyczne. Na boisku 
jest coraz mniej miejsca, a co za tym idzie zawodnicy mają mniej 
czasu na podjęcie decyzji. W tak trudnym środowisku poradzić 
mogą sobie tylko gracze, którzy są w stanie szybko rozwiązać  
boiskowe problemy.
 
Tym właśnie jest inteligencja piłkarska – zdolnością, która ułatwia 
rozwiązywanie boiskowych problemów. A tych w czasie meczu 
jest całkiem sporo. Po zielonej murawie biega przecież 22 zawod-
ników, a na każdego z nich przypada zaledwie kilka metrów kwa-
dratowych boiska. Co najgorsze, z punktu widzenia zawodników, 
żadna sytuacja występująca na boisku nie jest wierną kopią innej 
sytuacji. Oznacza to, że w każdej sekundzie spotkania, zawodnik 
znajduje się w zupełnie nowej dla siebie sytuacji.
 
To, jak sobie z nią poradzi, zależy w dużej mierze od tego, jak inte-
ligentnym jest zawodnikiem - jak potrafi czytać grę, obserwować 
i podejmować działania. Właśnie w tym miejscu pojawia się rola 
trenera, który jest odpowiedzialny za nauczanie każdego z tych 
elementów. Mimo że nawet najlepsi szkoleniowcy na świecie nie są  
w stanie dostarczyć swoim zawodnikom gotowego pakietu 

GRANIE BEZ MYŚLENIA, 
JEST JAK UDERZANIE 
BEZ CELU/ BRAMKI
Horst Wein

Wstęp



rozwiązań, co należy zrobić w danej sytuacji, nie oznacza to,  
że nie są w stanie oni nic zrobić. Wręcz przeciwnie.
 
Przez stosowanie odpowiedniej metodologii treningu, trenerzy  
są w stanie rozwijać poziom inteligencji swoich zawodników.  
Bardzo ważne, by proces ten rozpoczął się na możliwie naj-
wcześniejszym etapie nauczania gry w piłkę nożną. Tylko w ten 
sposób, wykonując tysiące świadomych powtórzeń przez lata 
treningów można posiąść wiedzę i umiejętności, dzięki którym 
możliwe jest granie na wysokim poziomie.
 
Jak jednak rozwijać inteligencję piłkarską u młodych zawodni-
ków? Trudno jest znaleźć w polskiej literaturze wartościowe 
opracowania na ten temat. Między innymi dlatego, powstał 
ebook, który właśnie czytasz. Na kolejnych stronach Rafał  
Matusiak, twórca bloga Matusiak-Coaching i trener z licencją 
UEFA Elite Youth, przedstawi Ci, jak rozwijać inteligencję piłkarską  
u młodych zawodników w oparciu o apozycyjność.

Wspólnie z Rafałem mamy nadzieję, że dzięki tej lekturze inaczej 
spojrzysz na prowadzone przez siebie treningi, wplatając w nie 
więcej elementów, których zadaniem będzie rozwój inteligencji 
prowadzonych przez siebie zawodników!
 
Miłej lektury!
Zespół Trening Dzieci 2.0.
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Apozycyjność - pomysł  
na nowoczesne szkolenie

ROZDZIAŁ V

Czego dowiesz się  
z tego rozdziału?

Czym jest apozycyjność?

Dlaczego zawodnicy powinni 
grać na wielu pozycjach?
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Czasy w których obrońcy byli odpowiedzialni tylko i wyłącznie 
za bronienie, pomocnicy za kreowanie sytuacji strzeleckich, 
a napastnicy za zdobywanie goli, dawno już minęły. W nowo-
czesnej piłce nożnej, każdy z zawodników znajdujących się na 
boisku, odpowiedzialny jest w tym samym stopniu za wszyst-
kie elementy gry. Patrząc na kierunek w jakim zmierza futbol, 
typowa numeracja znana z nomenklatury piłkarskiej odchodzi 
powoli do lamusa.

Nie oznacza to jednak, że należy z niej całkowicie zrezygnować. 
Numeracja zawodników może pomóc podczas rysowania pew-
nych założeń oraz tłumaczenia zasad i wytycznych dla danej 
pozycji. Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie najpopularniej-
szym trendem szkoleniowym jest dawanie równych uprawnień, 
zarówno napastnikom, jak graczom defensywnym – tak szkolą 
obecnie największe akademie piłkarskie na świecie. Wychowa-
ni w tym modelu gracze potrafią odnaleźć się na każdej prze-
strzeni boiska, w każdej sytuacji, bez względu na to, czy są  

Rys. 12 - Numeracja zawodników według nomenklatury piłkarskiej
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ustawiani na papierze jako numer 9, 10, czy też 4. To właśnie ta 
wszechstronność i umiejętność dostosowywania się do ciągle 
zmieniających się warunków meczowych jest fundamental-
nym elementem charakteryzującym zawodników wybitnych.  
Aby jednak móc dojść do ponadprzeciętnego poziomu, kluczo-
we jest systematyczne propagowanie ’'wolności gry’’ już w naj-
młodszych kategoriach wiekowych.

Jak już wspominałem w moim poprzednim ebooku na temat 
taktyki grupowej, każda pozycja na boisku, wymaga od zawod-
ników trochę innej inteligencji, ponieważ każdy z nich zmuszony 
jest do podejmowania innych decyzji - inne działania podejmuje 
bramkarz, a inne napastnik. Dlatego, żeby w pełni uwolnić po-
tencjał zawodników, ważne jest, aby dać dzieciom możliwość 
gry na wszystkich pozycjach, w tym również na bramce. Po-
wiem nawet więcej, najlepszym rozwiązaniem jest w ogóle 
nie ustawianie zawodników na jakichkolwiek pozycjach, a po-
zwolenie im odnaleźć się w zasadach, które zostały wcześniej 
przedstawione w czasie gry. 

Takie działanie może śmiało być praktykowane do kategorii orli-
ka włącznie, gdzie formatem gry jest 7v7. Na pewno, w począt-
kowych meczach oraz grach będzie można zauważyć pewien 
rodzaj chaosu, ale należy pamiętać, że mecz piłki nożnej to tak 
naprawdę jeden wielki chaos. Sztuką jest poukładać ten chaos, 
nie zamykając jednocześnie zawodników w żadnych ramach, 
które mogłyby negatywnie wpłynąć na indywidualny rozwój za-
wodników. Pomogą w tym między innymi zasady, które zostały 
przedstawione na poprzednich stronach tego ebooka – dzięki 
nim opanowanie boiskowego chaosu jest prostsze. Zrozumie-
nie ich przez zawodników jest gwarancją rozwoju.

ZAPAMIĘTAJ
Nie ograniczaj rozwoju młodego 
zawodnika przez zbyt szybkie  
pozycjonowanie

CENNA RADA
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ZADANIE PRAKTYCZNE

Na kolejnych zajęciach zorganizuj grę bez pozycji (np. 5v5) i baczniej obserwuj 
zachowanie zawodników. Zapisz swoje spostrzeżenia, z czym zawodnicy mają 
największe problemy. Czy obserwują oni zachowanie i pozycje swoich kolegów  
z zespołu? Czy samodzielnie ustawiają się w jakiejś formacji (trójkąt, romb)?  
W rozmowie po treningu zapytaj się zawodników – co stanowiło dla nich największe 
wyzwanie w takiej grze? Swoje obserwacje zapisz poniżej.
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GRA 4V3
Gra na utrzymanie na wyznaczonym polu, gdzie celem zawodników żółtych z piłką jest po-
danie piłki do partnera przez jedną z czterech małych bramek ustawionych po skosie we-
wnątrz pola. Za każde podanie piłki przez bramkę, zawodnicy przy piłce otrzymują punkt. 
Drużyna czerwona po odbiorze piłki ma za zadanie wyprowadzić futbolówkę poza wyzna-
czone pole.

PROGRES 1: 
Celem zawodników żółtych przy piłce jest wykonanie ’’klepki’' przez jedną z  czterech bramek.

PROGRES 2: 
Celem zawodników czerwonych po odbiorze piłki, jest podanie futbolówki prostopadle 
poza wyznaczone pole do jednego z partnerów, którzy atakują przestrzeń wybiegając poza 
pole gry.

Cele szkoleniowe w ataku Cele szkoleniowe w obronie

Atakowanie wolnej przestrzeni prowadzeniem piłki  
lub podaniem Zamykanie wolnej przestrzeni do podania

Tworzenie linii do podania Spowalnianie akcji w celu stworzenia sytuacji 3v2  
(Progres 1) lub 3v3 (Progres 2)

Asekuracja ofensywna

Tworzenie przewagi w ataku
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GRA 4V4
Zawodnicy grają grę 3v3 w środkowym polu boiska. Każda drużyna posiada po  jednym 
zawodniku w polu podbramkowym przeciwnika. Celem zawodników z piłką jest podanie 
piłki do partnera w polu podbramkowym, który cały czas się w nim porusza i tworzy linię do 
podania. Bramkę może zdobyć tylko zawodnik z pola podbramkowego. Początkowo tą grę 
można robić   bez wyznaczonych bramek.

PROGRES 1: 
Ustawiamy po dwie małe bramki jak na rysunku, i podanie piłki do partnera ustawionego  
w polu podbramkowym, może być tylko zaliczone poprzez podanie przez jedną z tych 
dwóch bramek.

PROGRES 2: 
Do pola podbramkowego może wbiec jeden obrońca i jeden dodatkowy napastnik i tworzy-
my chwilową grę 2v1. Staramy się jednak wykończyć akcję jak najszybciej się da.

Cele szkoleniowe w ataku Cele szkoleniowe w obronie

Atakowanie wolnej przestrzeni wbiegnięciem w pole 
podbramkowe (Progres 2) Zamykanie wolnej przestrzeni do podania i dryblingu

Tworzenie linii do podania Zamykanie linii do podania

Tworzenie przewagi w ataku Asekuracja defensywna

Asekuracja ofensywna Tworzenie przewagi w obronie
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GRA W CZWÓRKACH
Zawodnicy dobrani czwórkami. Dwóch w środku i dwóch na zewnątrz. Punkty zdobywamy 
za przegranie strony z jednej do drugiej. 

PROGRES 1: Zewnętrzni grają tylko na jeden kontakt 

PROGRES 2: W środku dążymy do wykonywania podań prostopadłych

PROGRES 3: W środku dążymy do wykonania tzw ’’klepki’’ 

PROGRES 4: W środku dążymy do wykonania podania pomiędzy innymi zawodnikami 

PROGRES 5: Zewnętrzni grają piłkę górną 

PROGRES 6: Która drużyna pierwsza przegra stronę wyznaczoną ilość razy wygrywa.

PROGRES 7: Możemy odbierać piłkę przeciwnikom

Cele szkoleniowe w ataku Cele szkoleniowe w obronie

Tworzenie linii do podania Zamykanie linii do podania

Nauka/doskonalenie podań oraz przyjęć piłki Zamykanie wolnej przestrzeni

Atakowanie wolnej przestrzeni
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GRA 4V4
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy. Zadaniem zawodników z piłką jest przewrócenie pa-
chołka poprzez kopnięcie go piłką.

PROGRES 1: 
Drużyna, która pierwsza strąci wszystkie pachołki wygrywa

PROGRES 2: 
Niebiescy atakują jeden kolor pachołków, czerwoni drugi.

PROGRES 3: 
Gramy na dwie piłki, drużyny mogą zabierać sobie piłki na wzajem 

Cele szkoleniowe w ataku Cele szkoleniowe w obronie

Tworzenie przewagi w ataku Tworzenie przewagi w obronie

Zmiana strony gry Zagęszczanie obszaru dookoła piłki

Tworzenie linii do podania Zamykanie linii do podania

Atakowanie wolnej przestrzeni Zamykanie wolnej przestrzeni

Nauka/doskonalenie podań oraz przyjęć piłki



Rafał Mausiak jest jednym z najmłodszych trenerów w Euro-
pie posiadających licencję UEFA Elite Youth A. W przeszłości 
był zawodnikiem między innymi juniorskich grup angielskiego 
Sheffield United, gdzie szatnię dzielił z takimi zawodnikami jak 
Kyle Walker czy Harry Maguire oraz węgierskiego Ferencvarosu.  
Swoją wiedzą od lat chętnie dzieli się na blogu Matusiak -  
Coaching oraz uczestnicząc jako prelegent na licznych szkole-
niach i konferencjach. W swojej pracy stawia przede wszystkim 
na rozwój inteligencji piłkarskiej, ponieważ za klucz do sukcesu 
uważa rozumienie gry. Obecnie wdraża swój autorski plan szko-
lenia w AP Jagiellonii Białystok, gdzie pełni rolę dyrektora do 
spraw szkolenia.
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