
 

 

   

MODEL FUNKCJONOWANIA 
REPREZENTACJI POLSKI /R. 1995/ 

Marcin Dorna  
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Wyniki ME U19  

 Mistrzostwie Europy U19 

 

 2010/11 Hiszpania  

 2009/10  Francja  

 2008/09 Ukraina  

 2007/08 Niemcy  

 2006/07 Hiszpania 

 2005/06 Hiszpania  

 2004/05 Francja  

 2003/04 Hiszpania  

 2002/03 Portugalia   

 2001/02 Hiszpania   
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Wyniki ME U17   

 Mistrzostwie Europy U17 

 

 2010/11 Holandia  

 2009/10  Anglia  

 2008/09 Niemcy 

 2007/08 Hiszpania  

 2006/07 Hiszpania 

 2005/06 Rosja 

 2004/05 Turcja  

 2003/04 Francja  

 2002/03 Portugalia   

 2001/02 Szwajcaria  

 2000/01 Hiszpania  



Droga federacji europejskich  

 Hiszpania  



Fernando Hierro… 



Real San Sebastian, Athletic Bilbao  
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Real San Sebastian, Athletic Bilbao  

Program szkolenia w klubach w HISZPANII oparty jest przede wszystkim na formie 
gier zadaniowych.  

 

Nie znaczy to oczywiście, że swojego istotnego miejsca w procesie szkolenia nie 
mają inne formy nauczania i doskonalenia. Niemniej jednak młodzi adepci piłki 
nożnej uczą się i doskonalą swoje umiejętności w formie zbliżonej do gry właściwej – 
w grach zadaniowych.  

 

Jest to forma najbardziej atrakcyjna dla zawodników – dzięki możliwości 
bezpośredniej rywalizacji.  

 

Proces szkolenia podzielony jest w klubie Real Sociedad na cykle 
sześciotygodniowe.  
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Real San Sebastian, Athletic Bilbao 

W najmłodszych kategoriach wiekowych (do zespołu U15) pierwsze dwa tygodnie 

cyklu przeznaczone są na nauczanie i doskonalenie wszystkich elementów techniki i 

taktyki atakowania, kolejne dwa na obejmują nauczanie i doskonalenie techniki i 

taktyki bronienia.  

W dwóch ostatnich tygodniach trenerzy pracują z zawodnikami nad tymi 

elementami, które w procesie wcześniejszego szkolenia nie zostały właściwie 

zrealizowane. 

Oczywiście realizacja zadań z zakresu motoryki odbywa się niezależnie od tematów 

poszczególnych cyklów treningowych.  

W starszych kategoriach wiekowych (U16 – U19 oraz II zespół) sześciotygodniowy 

cykl podzielony jest również na trzy dwutygodniowe. 

Zadania z zakresu techniki i taktyki (zarówno atakowania i bronienia) realizowane są 

jak wspomniano wcześniej przede wszystkim w formie gier zadaniowych.  
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Real San Sebastian, Athletic Bilbao 

POSSESION GAMES  gry, którym głównym i niemal jedynym zadaniem 

jest utrzymanie się przy piłce. Trenerzy akcentują przede wszystkim konieczność 

jak najdłuższego posiadania piłki przez dany zespół – raczej nie wyznaczają 

zadań dodatkowych - „Jeżeli odebrałeś piłkę, to jak najdłużej ciesz się z jej 

posiadania”.  

 

PROGRESSION GAMES  to gry, którym zasadniczym celem jest nadal 

jak  najdłuższe utrzymanie piłki w posiadaniu przez dany zespół, ale  z 

wyznaczonym zadaniem dodatkowym – kierowanie gry w odpowiednie sektory 

boiska (zarówno zespołu „atakującego” jak i „broniącego”)  

 

FINISHING GAMES  gry zadaniowe z akcentem uderzenia do bramki, w 

większości na małej przestrzeni w równowadze liczebnej.  
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Real San Sebastian, Athletic Bilbao 

W najmłodszych kategoriach wiekowych (do U15) w grach zadaniowych nie 

stosuje się absolutnie ograniczenia liczby kontaktów.  

 

Zawodnicy podczas zajęć szkoleniowych powinni sami dostosować liczbę 

kontaktów z piłką do sytuacji na boisku.  

 

Kilka gier jest wręcz zaprogramowany w taki sposób aby zawodnicy panowali 

nad piłką z minimalną liczbą kontaktów np. 2 lub 3.  
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Polska droga…  
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  Informacje ogólne  

Podział administracyjny  

 

 

 

 16 województw  

 379 powiatów 

 2478 gmin   
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SPORT NR 1  



Reprezentacje narodowe - męskie  

  

 REPREZENTACJA NARODOWA 

 

 REPREZENTACJA POLSKI U21 

 REPREZENTACJA POLSKI U20 

 REPREZENTACJA POLSKI U19 

 REPREZNETACJA POLSKI U18 

 REPREZENTACJA POLSKI U17 

 REPREZENTACJA POLSKI U16 

 REPREZENTACJA POLSKI U15 

 Selekcja wstępna  



Selekcja  
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 Selekcja   

 

KROKI… 

 

1. OKREŚLENIE IDEAŁU SPORTOWEGO – PROFILE 

ZAWODNIKÓW   

  

 

2. PROGNOZOWANIE – PRZEWIDYWANIE  

  

 

3. KLASYFIKACJA   

 

 

4. ORGANIZACJA NABORU I SELEKCJI 
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 PROCES KWALIFIKACJI NA POZYCJE    

ETAP WSTĘPNY 

 

 GRA NA WSZYSTKICH POZYCJACH (WIELE BODŹCÓW W 

ATAKOWANIU I BRONIENIU) 

 WSTĘPNE OKREŚLENIE PROFILU ZAWODNIKA   

 

 

ETAP NAUCZANIA  

 

 GRA NA KILKU POZYCJACH  

 OKREŚLENIE PROFILU ZAWODNIKA  
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 PROCES KWALIFIKACJI NA POZYCJE    

ETAP DOSKONALENIA  

 

 PO OKREŚLENIU PROFILU ZAWODNIKA GRA NA KILKU 

POZYCJACH – MAPA POZYCJI  

 

 

ETAP TRENOWANIA  

 

 SPECJALIZACJA NA WYBRANYCH POZYCJACH – MAPA POZYCJI 
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Wiek zawodników…  

 Indywidualności  
 

 Wayne Rooney  24.10.1985   

 David Rodriguez  14.02.1986 

 Cesc Fabregas  04.05.1987 

 Nuri Sahin  05.09.1988 

 Toni Kross   04.01.1990 

 Bojan Krkić  28.08.1990   

 Max Mayer  18.09.1995 
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 PROFILE ZAWODNIKÓW 



 



 



Profile zawodników  

 Środkowy obrońca /4,5/ 
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 Selekcja   

3. KLASYFIKACJA  

 

 A – perspektywiczni   

 A1 – perspektywiczni / późnodojrzewający  

 B – do dalszej obserwacji  

 C – mało perspektywiczni  
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Kanony gry Reprezentacji Polski  
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Kanony gry Reprezentacji Polski  

1. Chcemy dominować 

2. Dobre wybory – kolejność podań 

3. Zabezpieczenie gry – równowaga w atakowaniu i bronieniu   

4. Pressing – arytmia w grze  

5. Transformacja /przejście A-O, O-A/   
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1.  

 CHCEMY DOMINOWAĆ/ POSIADANIE PIŁKI 

 

- gra z każdym i wszędzie według naszych założeń  
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Kolejność podań 
Najważniejsze jest podanie pierwsze i ostatnie   
 

 

 

   

„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Kanony gry Reprezentacji Polski U17 
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Kolejność podań  

 

BOCZNY OBROŃCA 

/2,3/ 
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Kolejność podań  

 

ŚRODKOWY OBROŃCA 

/4,5/ 
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Kolejność podań  

 

DEFENSYWNY POMOCNIK 

/6/ 
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Kolejność podań  

 

ŚRODKOWY POMOCNIK 

/8/ 
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Kolejność podań  

 

OFENSYWNY POMOCNIK 

/10/ 
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SKRZYDŁOWY 

BOCZNY POMOCNIK /7,11/ 

 

Kolejność podań – przykłady   
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3.  

 PODZIAŁ ZAWODNIKÓW NA TRZY GRUPY 

 
 Zawodnicy, którzy bezpośrednio biorą udział w ataku 

 Zawodnicy, którzy nie biorą udziału w ataku  

 Zawodnicy gotowi do włączenia się w akcję ofensywną, lub do 

obrony po stracie piłki    
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4. 

 PRESSING/ ARYTMIA W GRZE 
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Organizacja zespołu  

 Ustawienie „15 – 15”  
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Linia pressingu   



Pressing a gra 1x1 
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Podział gry 1x1  

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://grafik.rp.pl/grafika2/666075,9.jpg&imgrefurl=http://www.rp.pl/artykul/60511,642986.html&usg=__15lxphaUi-rpUHtqwT8Fi0FL0Vo=&h=591&w=394&sz=29&hl=pl&start=31&sig2=RB58bN_KD3-owG5vCIUdRA&zoom=1&tbnid=MsDIV5d3VTI50M:&tbnh=135&tbnw=90&ei=byndTryxH_CO4gTJ8aXIBA&prev=/search?q=LOGO+POLSKA+PZPN&start=21&um=1&hl=pl&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


Przejście z obrony do ataku 
 

 

   

 

 

   

„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   
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Kontra po SFG – U17 
 

 

   

 

 

   

   

„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   
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Przejście z atakowania do bronienia  
 

1. Zachowanie się zawodników w pobliżu piłki 
2. Zachowanie się zawodników dalej od piłki  
3. Zasada 5 sekund 

 
 

 

 

 

   

„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Kanony gry Reprezentacji Polski U17 
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5. 

 Zachowanie zawodników ustawionych przy 

piłce 

 Ruch od piłki / ruch do piłki  

 

 Zachowanie zawodników ustawionych dalej od 

piłki 

 / rysunek /   
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5.  

 TRANSFORMACJA  
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 gra – analiza – gra  

Część 
wstępna  

20’ 
Gra  

 

10’ 

Tech - takt 
w formie 

ścisłej i FG 

30’ 

Gra 

 

20’ 

Część 

końcowa  

10’ 

 

GRA 

 

ANALIZA 

 

GRA 



 

 

   

 

 

   
 

 

   

 

 

   

„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 gra – analiza – gra 

 
 Rozgrzewka w formie podań 

czterech piłek w zespole – po 
podaniu piłki wybiegnięcie poza 
pole ćwiczenia /doskonalenie 
zmiany miejsca po podaniu/ 

 

Komunikacja „CZAS” – „PLECY”  
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 gra – analiza – gra 

 
 Gra 5x5+2 zawodników 

neutralnych z 4 zawodnikami 
zewnętrznymi. Celem gry jest 
zmiana kierunku gry – podanie 
do jednego zewnętrznego, a 
następnie do drugiego – z 
wykorzystaniem podania 
zwrotnego  
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 gra – analiza – gra 
 Podanie piłki z przebiegnięciem jako przygotowanie do wyprowadzenia piłki środkiem i 

bocznymi sektorami boiska (zmiana zawodników w środku – ruch przeciwny: do i od piłki ) 

  



 

 

   

 

 

   
 

 

   

 

 

   

„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 Przykładowe środki treningowe  
Wyboru rozwiązania zawsze dokonują zawodnicy ! 
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 Przykładowe środki treningowe  
Wyboru rozwiązania zawsze dokonują zawodnicy ! 
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 Przykładowe środki treningowe  
Wyboru rozwiązania zawsze dokonują zawodnicy ! 
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 Przykładowe środki treningowe  
Wyboru rozwiązania zawsze dokonują zawodnicy ! 
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 gra – analiza – gra 
  

POSSESION GAME 

gry, którym głównym i niemal 
jedynym zadaniem jest 
utrzymanie się przy piłce. 
Trenerzy akcentują przede 
wszystkim konieczność jak 
najdłuższego posiadania piłki 
przez dany zespół. 

 „Jeżeli odebrałeś piłkę, to jak 
najdłużej ciesz się z jej 
posiadania”. 
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 gra – analiza – gra 

 
PROGRESSION GAME 

 to gry, którym zasadniczym celem 

jest nadal jak  najdłuższe 
utrzymanie piłki w posiadaniu 
przez dany zespół, ale  z 
wyznaczonym zadaniem 
dodatkowym.  
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„Zaszczyt pociąga za sobą obowiązki”   

Budowa jednostki szkoleniowej  

 gra – analiza – gra 

 
FINISHING GAME 

gry zadaniowe z akcentem 
uderzenia do bramki, w 
większości na małej przestrzeni 
w równowadze liczebnej. 
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Motto…  

 „Wszyscy trafiliście do Reprezentacji dzięki 

talentowi, ale pozostać możecie w niej tylko dzięki 

charakterowi” 
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DOKUMENTACJA 

SZKOLENIOWA 

 Dziennik Reprezentanta 

 Monitoring zawodnika  

 Karta obserwacji zawodnika 

 Karta zawodnika 
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DZIENNIK REPREZENTANTA  

 Rejestracja obciążeń meczowych 

 Rejestracja masy i wysokości ciała  

 Kontrola lekarska  

 Przebyte kontuzje  

 Wskazówki do treningu indywidualnego  

 Wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej  

 Inne  
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Dziękuję  

mdorna@tlen.pl     marcin.dorna@pzpn.pl  
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