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Sterowanie
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Sterowanie
Uwaga: opcje sterowania przedstawione poniżej dotyczą klasycznej konfiguracji kontrolera. 
Aby zmienić ustawienia sterowania, po utworzeniu profilu wybierz kolejno opcje KONFIGURACJA 
GRY > USTAWIENIA > STEROWANIE > KONFIGURACJA KONTROLERA DLA KONSOLI XBOX 360.

atakowanie
Drybling

Poruszanie zawodnikiem/wolny bieg/
drybling

L

Sprint x (przytrzymaj)
Precyzyjny drybling y (przytrzymaj)
Drybling twarzą do przeciwnika w + x (przytrzymaj) + L
Zatrzymanie piłki (gdy niepilnowany) L (puść) + x
Zatrzymanie piłki twarzą do bramki L (puść) + _
Zasłanianie piłki (gdy pilnowany) L (puść) + x
Zwód (podczas przyjęcia piłki) ` (przytrzymaj)
Kontrola tempa w (przytrzymaj)
Bieg kolegi z drużyny _

Wypuszczenie piłki C (pstryknij)
Cofnięcie piłki (przy założeniu, że zawodnik 
stoi z twarzą skierowaną w górę ekranu)

Q + w (przytrzymaj)

Sztuczki C + w (przytrzymaj)

poraDa trenera: zaSłanianie piłki

Aby zasłonić piłkę przed przeciwnikiem, zwolnij L, a następnie pociągnij i przytrzymaj x. 
Twój zawodnik znajdzie się między piłką a przeciwnikiem i spróbuje go powstrzymać.

Strzały
Strzał/strzał z woleja/główka B

Strzał finezyjny/plasowany ` + B

Podcięcie piłki _ + B

Spektakularny strzał (tylko z pierwszej piłki) w + B

Podawanie
Wybór kierunku podania/dośrodkowania L
Krótkie podanie/główka (przytrzymaj, aby 
podać do dalej ustawionego zawodnika)

A

Podanie górą (przytrzymaj, aby ustalić 
odległość)

X

Podanie prostopadłe (przytrzymaj, aby 
podać do dalej ustawionego zawodnika)

Y

Cięte długie podanie (przytrzymaj, aby 
ustalić odległość)

` + X

Podanie prostopadłe górą (przytrzymaj, aby 
podać do dalej ustawionego zawodnika)

_ + Y

Rozegranie z klepki _ + A

Finezyjne podanie z + A

poraDa trenera: rozegranie z klepki

Aby wymienić szybkie podania z kolegą z zespołu, naciśnij A i jednocześnie pociągnij  
i przytrzymaj _ (wówczas Twój zawodnik poda do najbliżej stojącego partnera). Następnie 
porusz L, aby kontynuować swój bieg. Następnie naciśnij A (podanie po ziemi), Y (podanie 
prostopadłe),X (podanie górą) lub _ + Y (prostopadłe podanie górą), aby piłka bezzwłocznie 
wróciła do biegnącego zawodnika. Pamiętaj, że musisz to wykonać w tempo, aby nie stracić piłki!

panowanie naD piłką
Odegranie z pierwszej piłki (podczas 
przyjmowania piłki) (przytrzymaj, aby podać 
do dalej ustawionego zawodnika)

C 

Zatrzymanie piłki w + L
Anuluj podanie/strzał w + x

Ruch bez piłki w + x (przytrzymaj)

1 Sterowanie
16 rozgrywka: wSkazówki i 

poraDy
17 przygotowanie gry
18 rozgrywka
19 Dzień meczowy ea 

SportS Football clUb
19 ea SportS Football clUb
20 FiFa Ultimate team

22 Sezony
22 kariera
25 gry treningowe
25 tryb Sieciowy
26 kinect
29 inne tryby gry
30 konFigUracja gry
31 moja FiFa 13
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DośroDkowania
Dośrodkowanie (przytrzymaj, aby określić 
odległość)

X

Niskie dośrodkowanie (w strefie 
dośrodkowań)

X (stuknij dwukrotnie)

Dośrodkowanie po ziemi (w strefie 
dośrodkowań)

X (stuknij trzykrotnie)

Wczesne dośrodkowanie (poza strefą 
dośrodkowań)

_ + X

Wczesne dośrodkowanie po ziemi  
(poza strefą dośrodkowań)

_ + X  (stuknij dwukrotnie)

Wczesne dośrodkowanie po ziemi  
(poza strefą dośrodkowań)

_ + X (stuknij trzykrotnie)

obrona
obrona

Poruszanie zawodnikiem L
Przełączanie zawodników _

Przełączenie na zawodnika w wybranym 
kierunku

C

Sprint x (przytrzymaj)
Krycie A (przytrzymaj)
 obrońcy ` (przytrzymaj)
Póaodbioru lub popchnięcie/pociągnięcie    B

Wślizg X

Gra ciałem w (przytrzymaj)
Gra ciałem w ruchu w + x (przytrzymaj)
Wybicie (przy piłce na swojej połowie) B

bramkarz
Wybiegnięcie z bramki Y (przytrzymaj)
Poruszanie się/celowanie przy wykopie 
lub wyrzucie

L

Wyrzut (przytrzymaj, aby podać do bardziej 
wysuniętego zawodnika)

A

Wykop (trzymając piłkę) B/X
Upuszczenie piłki (trzymając piłkę) Y

Podniesienie piłki (tylko jeśli ostatni piłki 
dotknął przeciwnik)

`

Przełączenie na bramkarza :

Stałe Fragmenty gry
rzUt wolny bezpośreDni

Celowanie S/O
Podkręcony strzał (przytrzymaj, aby 
zwiększyć siłę uderzenia)

B

Mocny strzał (przytrzymaj, aby zwiększyć 
siłę uderzenia)

_ + B

 górą/dośrodkowanie (przytrzymaj, aby 
zwiększyć siłę uderzenia)

X

Nadanie piłce rotacji (przy ustalaniu siły) L 

 po ziemi A

Zmiana wykonawcy x

Wezwanie drugiego zawodnika w

Podkręcony strzał drugiego zawodnika w + B
Silny strzał drugiego zawodnika w + _ + B
Wyłożenie piłki przez drugiego zawodnika w + A
Podcięcie piłki przez drugiego zawodnika w + X
Przebiegnięcie nad piłką przez drugiego 
zawodnika

w + B, A

Wezwanie trzeciego zawodnika `

Podkręcony strzał trzeciego zawodnika ` + B
Silny strzał trzeciego zawodnika ` + _ + B
Krótkie podanie trzeciego zawodnika ` + A
Wysokie podanie trzeciego zawodnika ` + X
Przebiegnięcie nad piłką przez trzeciego 
zawodnika

` + B, A

Podskok muru (tylko w obronie) Y

Przesunięcie muru (tylko w obronie) w/x
Wybiegnięcie z muru (tylko w obronie) A

Podejście murem do przodu (tylko w 
obronie)

`

Dodanie zawodnika do muru/usunięcie 
zawodnika z muru (tylko w obronie)

_ aby wybrać zawodnika, a następnie L

poDpowieDź trenera: naDawanie wySokości i rotacji

Aby nadać strzałowi odpowiednią wysokość, dłużej nadawaj mu moc (ale uważaj, aby nie 
przesadzić) i rusz L , żeby nadać piłce rotację boczną, pionową lub wsteczną. Rotacja 
pionowa powoduje, że piłka szybko opada (np. po przejściu nad murem).
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rzUt wolny pośreDni i aUt bramkowy
Celowanie L
 górą/dośrodkowanie (przytrzymaj, aby 
zwiększyć siłę uderzenia)

X

Podanie po ziemi A

Prośba o krótkie rozegranie w

wrzUt z aUtU
Celowanie L
Krótki wrzut (do najbliższego zawodnika) A

Ręczny krótki wrzut (w kierunku, w którym 
patrzy zawodnik)

Y

Daleki wrzut z autu X

Przełączanie sterowania między odbiorcą 
a wrzucającym (przełącza sterowanie na 
odbiorcę stojącego na wprost zawodnika 
wykonującego wrzut)

_

rzUt rożny
Podanie górą (przytrzymaj, aby zwiększyć 
siłę uderzenia)

X

Nadawanie rotacji dośrodkowaniom 
(podczas ustalania siły)

L

Niskie dośrodkowanie X (stuknij dwukrotnie)
Dośrodkowanie po ziemi X (stuknij trzykrotnie)
Poproś o krótkie rozegranie w

Krótkie rozegranie A

rzUt karny
Celowanie (przytrzymaj, aby wycelować 
bliżej słupka)

L

 strzał B

Strzał finezyjny/plasowany ` + B
Podcięcie piłki _ + B
Rozbieg na dwa tempa B (przytrzymaj), B
Robinsonada (tylko bramkarz) C
Poruszanie wzdłuż linii bramkowej (tylko 
bramkarz)

L

poraDa trenera: rzUty karne

Celowanie: domyślnie zaczynasz celować w sam środek bramki. Od rozpoczęcia ustalania 
siły strzału możesz wychylić L, aby wycelować w dowolną część bramki. Im dłużej 
przytrzymasz L wychylony w dowolnym kierunku, tym dalej od środka bramki uderzysz. 
Uważaj, żeby nie wychylać L, zbyt krótko, aby piłka nie poleciała zbyt blisko środka bramki. 
Z kolei jeśli przytrzymasz lewy drążek wychylony zbyt długo, nie trafisz w bramkę.

Obrona: wczesny wybór kierunku umożliwi bramkarzowi dolecenie do słupka. Trudniej 
będzie Ci wtedy jednak obronić strzały posłane bliżej środka bramki.

Jeśli uważasz, że wykonawca raczej pójdzie w technikę niż siłę strzału, możesz spróbować 
zareagować na sam strzał. W tym celu przytrzymaj C wychylony w dowolnym kierunku po 
kopnięciu piłki.

zoStań gwiazDą: bramkarz
atak bez piłki

Poproś o podanie lub zasugeruj je A

Zasugeruj podanie prostopadłe Y

Zasugeruj dośrodkowanie X

Zasugeruj strzał B

Przełącz cel kamery :

obrona w polU karnym
Robinsonada C + kierunek  (przytrzymaj)/A + kierunek 

(przytrzymaj)
Automatyczne ustawianie się _ (przytrzymaj)
Powolne poruszanie się twarzą do piłki w + L
Wybiegnięcie z bramki/piąstkowanie Y (przytrzymaj)
Rzucenie się pod nogi przeciwnika X

Obrona na wyczucie B

Pressing drugiego obrońcy `

Przełącz cel kamery :

poraDa trenera: zoStań bramkarzem

Eksperymentuj z różnymi opcjami wspomagania sterowania (pełne, częściowe lub brak), 
aby znaleźć ustawienie najlepiej dostosowane do Twojego stylu gry i poziomu umiejętności.
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taktyka
Obrońca wspiera atak m, o
Atak drugim skrzydłem m, s
Pułapka ofsajdowa m, m
Pressing zespołem m, q
Zmniejszenie nastawienia na atak s

Zwiększenie nastawienia na atak o

arena treningowa
Rzut wolny (poza polem karnym) l

Rzut karny (na polu karnym) l

Opcje treningu :

SztUczki
Sztuczki wykonywać mogą wszyscy zawodnicy. Rodzaj sztuczek dostępnych dla poszczególnych 
piłkarzy zależy od ich umiejętności. Najbardziej utalentowany piłkarz będzie mógł wykonać 
najtrudniejsze i najbardziej efektowne sztuczki techniczne. Z kolei piłkarz niższej klasy spróbuje 
wykonać prostszą wersję sztuczki lub w ogóle mu ona nie wyjdzie. Szybkość wykonywania 
sztuczki zależy od zwinności zawodnika. Na przykład Cristiano Ronaldo może wykonywać 
sztuczki dużo szybciej od zawodnika mniej zwinnego.
Wszystkie sztuczki podzielone są na pięć poziomów trudności. Na poziomie 1 gwiazdki znajdują 
się najbardziej podstawowe sztuczki, które mogą wykonać wszyscy zawodnicy występujący w 
grze. Na poziomach od 2 do 4 gwiazdek znajdują się sztuczki, które wykonać mogą piłkarze 
odpowiednio uzdolnieni w prawdziwej piłce. Sztuczki 5-gwiazdkowe wykonać mogą tylko 
najbardziej utalentowani piłkarze, tacy jak Cristiano Ronaldo czy Neymar. Oni są w stanie 
wykonać w grze FIFA 13 najbardziej widowiskowe popisy.
Uwaga: sposoby sterowania podane poniżej zakładają, że kontrolowany zawodnik porusza 
się pionowo w górę ekranu. Jeśli zawodnik porusza się w innym kierunku, trzeba je odpowiednio 
dostosować do tego kierunku.

Zamarkowanie strzału w 
wybranym kierunku

A podczas ustalania siły strzału/podania 
górą (przytrzymaj L w dowolnym kierunku)

1 gwiazdka

Obrót z piłką w wybranym 
kierunku

A podczas ustalania siły strzału/podania 
górą (przytrzymaj L w dowolnym kierunku)

4 i 5 gwiazdek

Zamarkowanie strzału i 
zatrzymanie się

A podczas ustalania siły strzału/podania 
górą + puść L

1 gwiazdka

Przerzucenie piłki piętą w 
wybranym kierunku

w (przytrzymaj) + A podczas ustalania 
siły strzału/podania górą (przytrzymaj L w 
dowolnym kierunku)

4 i 5 gwiazdek

Poniższe sztuczki można wykonać podczas trzymania w, a także gdy zawodnik stoi lub porusza 
się truchtem.

SztUczki na Stojąco i w biegU
Zwód ciałem w prawo F (pstryknij) 2 gwiazdka

Zwód ciałem w lewo J (pstryknij) 2 gwiazdka

Zakończenie zwodu ciałem L (przytrzymaj w dowolnym kierunku po 
zwodzie)

2 gwiazdka

Przełożenie nogi nad piłką 
w prawo

D, E, F 2 gwiazdka

Przełożenie nogi nad piłką 
w lewo

D, K, J 2 gwiazdka

Zakończenie przekładania 
nogi nad piłką

L (przytrzymaj w dowolnym kierunku po 
przełożeniu nogi nad piłką)

2 gwiazdka

Zakończenie przekładania 
nogi nad piłką dwoma 
dotknięciami futbolówki

T/N (przytrzymaj po przełożeniu nogi nad 
piłką)

5 gwiazdka

Odwrócone przełożenie 
nogi nad piłką w lewo 

F, E, D 2 gwiazdka

Odwrócone przełożenie 
nogi nad piłką w prawo

J, K, D 2 gwiazdka

Zakończenie odwróconego 
przekładania nogi nad piłką

L (przytrzymaj w dowolnym kierunku po 
przełożeniu nogi nad piłką)

2 gwiazdka

Ruletka w prawo H, I, J, K, D, E, F 3 gwiazdka 

Ruletka w lewo H, G, F, E, D, K, J 3 gwiazdka 

Przetoczenie piłki do tyłu 
(tylko stojąc)

Q (pstryknij) 2 gwiazdka

Zakończenie przetaczania 
piłki do tyłu (tylko stojąc)

L (przytrzymaj w dowolnym kierunku po 
przetoczeniu piłki)

2 gwiazdka

Zamarkowanie 
przetoczenia piłki do tyłu i 
wyjście w lewo (tylko stojąc)

Q, P, O, P, Q, R, S 5 gwiazdka

Zamarkowanie 
przetoczenia piłki do tyłu 
i wyjście w prawo (tylko 
stojąc)

Q, R, S, R, Q, P, O 5 gwiazdka

Podbicie piłki D, D, D 3 gwiazdka
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SztUczki na Stojąco i w biegU (cD.)
Zamarkowanie 
przetoczenia piłki w lewo 
(tylko stojąc)

J (przytrzymaj) + F (pstryknij) 5 gwiazdka

Zamarkowanie 
przetoczenia piłki w prawo 
(tylko stojąc)

F (przytrzymaj) + J (pstryknij) 5 gwiazdka

Przetoczenie piłki i ruszenie 
w lewo

J (przytrzymaj) + O (przytrzymaj) 4 i 5 gwiazdek

Przetoczenie piłki i ruszenie 
w prawo

F (przytrzymaj) + S (przytrzymaj) 4 i 5 gwiazdek

Szybkie przetaczanie piłki 
(tylko stojąc)

H (przytrzymaj) 5 gwiazdka

Sombrero (tylko stojąc) D (pstryknij), D, H 5 gwiazdka

Obrót i piruet w lewo D (pstryknij), J (pstryknij) 5 gwiazdka

Obrót i piruet w prawo D (pstryknij), F (pstryknij) 5 gwiazdka

Zatrzymanie się i obrót w 
lewo (tylko w truchcie)

D (pstryknij), J (pstryknij) 4 i 5 gwiazdek

Zatrzymanie się i obrót w 
prawo (tylko w truchcie)

D (pstryknij), F (pstryknij) 5 gwiazdka

Rabona (tylko w truchcie) B/X + A + Q (przytrzymaj) 5 gwiazdka

Podbicie piłki bez przyjęcia 
(tylko stojąc)

w (przytrzymaj) + z (przytrzymaj) 1 gwiazdka

Elastico (w lewo) H (pstryknij), J (pstryknij) 5 gwiazdka

Elastico (w prawo) H (pstryknij), F (pstryknij) 5 gwiazdka

SztUczki na Stojąco i w biegU (cD.)
Przetoczenie piłki w lewo J (przytrzymaj) 2 gwiazdka

Przetoczenie piłki w prawo F (przytrzymaj) 2 gwiazdka

Elastico F, G, H, I, J 5 gwiazdka

Odwrócone elastico J, I, H, G, F 5 gwiazdka

Podbicie piłki (tylko stojąc) i (stuknij) 4 i 5 gwiazdek
Przerzucenie piłki piętą w 
lewo (tylko w truchcie)

I (pstryknij), I (pstryknij) 4 i 5 gwiazdek

Przerzucenie piłki piętą w 
prawo (tylko w truchcie)

G (pstryknij), G (pstryknij) 4 i 5 gwiazdek

Obrót z piłką w lewo (tylko 
stojąc)

I (pstryknij), I (pstryknij) 4 i 5 gwiazdek

Obrót z piłką w prawo (tylko 
stojąc)

G (pstryknij), G (pstryknij) 4 i 5 gwiazdek

Zwykłe przerzucenie piłki 
nad głową

H (pstryknij), D, D (w odpowiedniej chwili) 4 i 5 gwiazdek

Zaawansowane 
przerzucenie piłki nad 
głową

H, D (przytrzymaj), D (w odpowiedniej 
chwili)

4 i 5 gwiazdek

Podwójna piętka D (pstryknij), H 4 i 5 gwiazdek

Hokus-pokus H, I, J, I, H, G, F 5 gwiazdka

Potrójne Elastico H, G, F, G, H, I, J 5 gwiazdka

Przetoczenie piłki i 
wypuszczenie w lewo (tylko 
w truchcie)

F (przytrzymaj), D (pstryknij) 5 gwiazdka

Przetoczenie piłki i 
wypuszczenie w prawo 
(tylko w truchcie)

J (przytrzymaj), D (pstryknij) 5 gwiazdka
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żonglerka (tylko Stojąc)
Zaawansowane podbicie 
piłki

z (stuknij) 5 gwiazdka

Podbicie piłki śródstopiem z (przytrzymaj) 5 gwiazdka
Żonglerka z (stukaj wielokrotnie) 1 gwiazdka
Sombrero do tyłu Q (przytrzymaj) + z 5 gwiazdka

Proste sombrero do tyłu Q (przytrzymaj) + z 1, 2, 3 i 4 
gwiazdki

Dookoła świata H, I, J, K, D, E, F 5 gwiazdka

Alternatywne dookoła 
świata

H, G, F, E, D, K, J, I 5 gwiazdka

Powietrzne Elastico F (pstryknij), J 5 gwiazdka

Odwrócone powietrzne 
Elastico

J (pstryknij), F 5 gwiazdka

Sombrero w lewo S (przytrzymaj) + z 1 gwiazdka

Sombrero w prawo O (przytrzymaj) + z 1 gwiazdka

Podbicie piłki w celu 
uderzenia z woleja

M (przytrzymaj) + z 1 gwiazdka

Podbicie klatką piersiową 
(tylko po podbiciu piłki w celu 
uderzenia z woleja)

j (przytrzymaj) + h (stuknij trzy razy) 5 gwiazdka

Wysoki podskok prawą 
nogą

j (przytrzymaj) + H, G, F, E, D, K, 
J, I

5 gwiazdka

Alternatywne Dookoła 
świata

j (przytrzymaj) + H, I, J, K, D, E, 
F

5 gwiazdka

  Dookoła świata H, I, J, K, D, E, F, G, H, D 5 gwiazdka

Przerzucenie piłki nad 
głową z żonglerką

H (pstryknij), D (pstryknij) 5 gwiazdka

Podwójne dookoła świata H, I, J, K, D, E, F, G, H, I, J, 
K, D, E, F, G, H

5 gwiazdka

Podbicie palcami w lewo J (przytrzymaj) 5 gwiazdka

Podbicie palcami w prawo F (przytrzymaj) 5 gwiazdka

raDość z bramki Sterowana przez gracza
Aby wykonać popisową cieszynkę piłkarza, naciśnij A, lub przytrzymaj w + x + A, aby 
wykonać cieszynkę „Oddanie honorów”. Możesz pominąć wybór cieszynki po strzeleniu bramki, 
naciskając y + z.

cieSzynki w biegU
Chwycenie się za ucho Y (przytrzymaj)
Ssanie kciuka X (przytrzymaj)
Jedna ręka w górze B (przytrzymaj)
Kręcenie nadgarstkiem Y (stuknij), Y (przytrzymaj)
Wyciągnięte ręce X (stuknij), X (przytrzymaj)
Wskazywanie palcami B (stuknij), B (przytrzymaj)
Wskazanie na niebo D (przytrzymaj)
Ciiiii F (przytrzymaj)
Telefon H (przytrzymaj)
Słyszycie mnie? J (przytrzymaj)
Ciuchcia F (pstryknij), J (przytrzymaj)
No dalej J (pstryknij), F (przytrzymaj)
Ślij całusy H (pstryknij), D (przytrzymaj)
Wymachy oburącz D (pstryknij), H (przytrzymaj)
Ptaszek F (pstryknij), F (przytrzymaj)
Ręka na głowie J (pstryknij), J (przytrzymaj)
Serce H (pstryknij), H (przytrzymaj)
Ręce wzniesione ku górze D (pstryknij), D (przytrzymaj)
Wiatrak D, F, H, J 

Samolot i (przytrzymaj)
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kombinacje końcowe
Ślizg na kolanach i ciuchcia y (przytrzymaj) + B

Podskok z pchnięciem i ciuchcia y (przytrzymaj) + X

Duża ciuchcia y (przytrzymaj) + Y

Strzepnięcie pyłku z ramienia y (przytrzymaj) + B (stuknij dwukrotnie)
Taniec w parterze y (przytrzymaj) + X (stuknij dwukrotnie)
Wskazanie na trybuny y (przytrzymaj) + Y (stuknij dwukrotnie)
Zatrzymanie się i wskazanie palcem niebo y (przytrzymaj) + D (przytrzymaj)
Łucznik na stojąco y (przytrzymaj) + F (przytrzymaj)
Ślizg na kolanach i opadnięcie na plecy y (przytrzymaj) + H (przytrzymaj)
Cios i unik y (przytrzymaj) + J (przytrzymaj)
Ślizg na brzuchu y (przytrzymaj) + H (pstryknij), D (pstryknij)
Łuk y (przytrzymaj) + D (pstryknij), H (pstryknij)
Potrząśnięcie głową y (przytrzymaj) + J (pstryknij), F 

(pstryknij)
Machanie rękami w miejscu y (przytrzymaj) + F (pstryknij), J 

(pstryknij)
Ręce wyciągnięte ku trybunom y (przytrzymaj) + D (pstryknij), D (pstryknij)
Salto do tyłu w ruchu (tylko zwinni 
zawodnicy)

y (przytrzymaj) + D (pstryknij), D (pstryknij)

Przyklęknięcie i ciuchcia y (przytrzymaj) + F (pstryknij), F 
(pstryknij)

Uklęknięcie i wskazanie na niebo y (przytrzymaj) + H (pstryknij), H (pstryknij)
Na kolanach y (przytrzymaj) + J (pstryknij), J 

(pstryknij)
Fikołek  ciuchcia y (przytrzymaj) + D, F, H, J
Salto na rękach (tylko zwinni zawodnicy) y (przytrzymaj) + D, F, H, J
Fikołek y (przytrzymaj) + D, J, H, F
Podwójne salto do tyłu (tylko zwinni 
zawodnicy)

y (przytrzymaj) + D, J, H, F

Wyskok i cios podbródkowy y (przytrzymaj) + i

kombinacje końcowe (cD.)
Czyszczenie butów w (przytrzymaj) + B

Skrzypek w (przytrzymaj) + X

Hiszpański łucznik w (przytrzymaj) + Y

Ślizg na kolanach i obrót w (przytrzymaj) + B (stuknij dwukrotnie)
Ręce na uszach w (przytrzymaj) + X (stuknij dwukrotnie)
Hołubce w (przytrzymaj) + Y (stuknij dwukrotnie)
Ślizg na kolanach z wyciągniętymi 
ramionami

w (przytrzymaj) + D (przytrzymaj)

Nie słyszę was! w (przytrzymaj) + F (przytrzymaj)
Ślizg na boku w (przytrzymaj) + H (przytrzymaj)
Rumowisko w (przytrzymaj) + J (przytrzymaj)
Na kolanach i zakrycie twarzy w (przytrzymaj) + H (pstryknij), D (pstryknij)
Ślizg na kolanach w (przytrzymaj) + D (pstryknij), H (pstryknij)
Samba w (przytrzymaj) + J (pstryknij), F 

(pstryknij)
Kto ja jestem? w (przytrzymaj) + F (pstryknij), J 

(pstryknij)
Torero w (przytrzymaj) + D (pstryknij), D (pstryknij)
Salto do przodu (tylko zwinni zawodnicy) w (przytrzymaj) + D (pstryknij), D (pstryknij)
Wskazanie uda w (przytrzymaj) + F (pstryknij), F 

(pstryknij)
Ślizg na kolanach i siad w (przytrzymaj) + H (pstryknij), H (pstryknij)
Ptasi chód w (przytrzymaj) + J (pstryknij), J 

(pstryknij)
Młynek w (przytrzymaj) + D, F, H, J
Salto (tylko zwinni zawodnicy) w (przytrzymaj) + D, F, H, J
Młynek i fikołek w (przytrzymaj) + D, J, H, F
Salto ze śrubą (tylko zwinni zawodnicy) w (przytrzymaj) + D, J, H, F
Robot w (przytrzymaj) + i
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kombinacje końcowe Do oDblokowania w trybie kariery i 
Dla wirtUalnej gwiazDy

Ślizg na plecach z (przytrzymaj) + X (stuknij dwukrotnie)
Szczupak z (przytrzymaj) + D (przytrzymaj)
Karate z (przytrzymaj) + F (przytrzymaj)
Kopnięcie w wyskoku z (przytrzymaj) + H (przytrzymaj)
Jazda na łyżwach z (przytrzymaj) + H (pstryknij), D (pstryknij)
Uderzenie golfowe z (przytrzymaj) + J (pstryknij), F 

(pstryknij)
Taniec irlandzki z (przytrzymaj) + D (pstryknij), D (pstryknij)
Break dance z (przytrzymaj) + F (pstryknij), F 

(pstryknij)
Robak do tyłu z (przytrzymaj) + D, J, H, F
Karaluch z (przytrzymaj) + i

Chód na kolanach x (przytrzymaj) + X

Kołyska x (przytrzymaj) + Y

Salta do tyłu x (przytrzymaj) + X (stuknij dwukrotnie)
Dziecko x (przytrzymaj) + Y (stuknij dwukrotnie)
Wiele ukłonów x (przytrzymaj) + D (przytrzymaj)
Pardon x (przytrzymaj) + F (przytrzymaj)
Na kolanach i błagalny gest x (przytrzymaj) + H (przytrzymaj)
Pozycja modlitewna x (przytrzymaj) + J (przytrzymaj)
Taniec 1 x (przytrzymaj) + H (pstryknij), D (pstryknij)
Taniec 2 x (przytrzymaj) + D (pstryknij), H (pstryknij)
Taniec 3 x (przytrzymaj) + J (pstryknij), F 

(pstryknij)
Taniec 4 x (przytrzymaj) + F (pstryknij), J 

(pstryknij)
Piruet i upadek x (przytrzymaj) + D (pstryknij), D (pstryknij)
Wiosłowanie na kolanach x (przytrzymaj) + J (pstryknij), J 

(pstryknij)
Wiosłowanie na siedząco x (przytrzymaj) + F (pstryknij), F 

(pstryknij)
Niekontrolowane salto do tyłu x (przytrzymaj) + D, F, H, J
Stanie na rękach x (przytrzymaj) + D, J, H, F

kombinacje końcowe Do oDblokowania w ea SportS™ 
Football clUb

Ai Se Eu Te Pego x (przytrzymaj) + i

Dlaczego znowu ja? z (przytrzymaj) + Y (stuknij dwukrotnie)
Surfer z (przytrzymaj) + J (przytrzymaj)
Naprężenie mięśni z (przytrzymaj) + D (pstryknij), H (pstryknij)
Pompki z (przytrzymaj) + F (pstryknij), J 

(pstryknij)
Ucałowanie murawy x (przytrzymaj) + B (stuknij dwukrotnie)
Pitbull z (przytrzymaj) + B

Salut z (przytrzymaj) + Y 

Wąż strażacki x (przytrzymaj) + H (pstryknij), H (pstryknij)
Paradujący ptak z (przytrzymaj) + X

Paw z (przytrzymaj) + B (stuknij dwukrotnie)
Reprymenda x (przytrzymaj) + B

Księżycowy chód z (przytrzymaj) + J (pstryknij), J 
(pstryknij)

Robak do przodu z (przytrzymaj) + D, F, H, J
Taniec z (przytrzymaj) + H (pstryknij), H (pstryknij)

rozgrywka: wSkazówki i poraDy

 kompletny Drybling
Gdy stoisz twarzą do przeciwnika, możesz wykonywać drobne, precyzyjne ruchy z piłką w dowolnym 
kierunku. Twój zawodnik będzie cały czas zwrócony przodem do przeciwnika, aby lepiej sobie 
radzić w pojedynkach. Aby ręcznie wymusić zwrócenie się twarzą do przeciwnika, przytrzymaj w 
i x, a kontrolowany przez Ciebie zawodnik zwróci się w stronę najbliższego obrońcy znajdującego 
się między nim a bramką. Wykonanie tej czynności umożliwia szybszą zmianę kierunku ruchu przy 
wolniejszym poruszaniu się i szybkie zrywanie się do biegu, aby minąć obrońcę. 

 przyjmowanie piłki
Bardziej realistyczne opanowywanie trudnych podań sprawia, że pierwszy kontakt z piłką będzie 
niesamowicie ważny. Na udane przyjęcie wpływają presja ze strony przeciwników, prędkość lotu 
piłki, umiejętności zawodnika i wiele innych czynników. Jeśli nie chcesz, aby piłka Ci odskoczyła, 
próbuj ją przyjąć stojąc lub truchtając. Jeśli Twój zawodnik otrzyma naprawdę trudne podanie, 
możesz przytrzymać w, aby postarać się jeszcze uważniej (i wolniej) przyjąć piłkę.
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 taktyczne rozgrywanie  
 rzUtów wolnych
Podczas wykonywania rzutów wolnych możesz wezwać drugiego, a nawet trzeciego zawodnika do 
pomocy. Każdy z zawodników przy piłce może podać ją, przebiec nad nią lub uderzyć na bramkę. 
Wykorzystuj przebiegnięcia nad piłką i wyłożenia, aby tworzyć niebezpieczne i nieprzewidywalne 
rozegrania rzutów wolnych. Ale przeciwnik nie pozostaje ślepy i głuchy na zabiegi wykonujących 
stały fragment gry. Zyskuje możliwość zwiększania i zmniejszania liczby zawodników w murze, może 
spróbować podejść murem bliżej, lub wysłać jednego zawodnika, aby ruszył biegiem i spróbował 
przejąć podanie lub zablokować strzał. W przypadku rzutów wolnych w większej odległości od bramki 
przeciwnika możesz również poprosić kolegę z zespołu o podejście bliżej, naciskając w.

 krycie twarzą  
 Do przeciwnika
Teraz gra daje większą swobodę oraz możliwość poruszania się bokiem podczas krycia 
przeciwnika. Aby ustawić obrońcę między przeciwnikiem a Twoją bramką, przytrzymaj A. 
W trakcie krycia możesz poruszać swoim piłkarzem w obie strony, starając się wypchnąć 
przeciwnika w mniej groźny rejon boiska lub zmusić go do zagrania słabszą stopą. 

 oDbieranie piłki
Podczas krycia masz też możliwość odebrania przeciwnikowi piłki poprzez walkę ciałem 
i dostawienie w odpowiedniej chwili nogi. Jeśli wyczujesz odpowiednią chwilę, możesz 
wykorzystać przewagę fizyczną obrońcy, aby odciąć przeciwnika od piłki, gdy ten próbuje Cię 
minąć. Jeśli poruszającego się przeciwnika dzieli od piłki pewna odległość, naciśnij B, aby 
wskoczyć między przeciwnika a futbolówkę i spróbować przejąć posiadanie piłki.

przygotowanie gry
Zanim wybiegniesz na boisko, utwórz profil użytkownika w grze FIFA 13 oraz profil gracza 
konsoli Xbox 360, aby móc zapisywać wszystkie swoje osiągnięcia na dysku twardym dla konsoli 
Xbox 360 lub karcie pamięci dla konsoli Xbox 360. Pamiętaj o założeniu konta Origin (EA), aby 
móc korzystać z funkcji sieciowych gry FIFA 13.

proFil gracza
 ` W celu utworzenia profilu gracza naciśnij , aby uruchomić przewodnik konsoli Xbox. 

Zaznacz polecenie CREATE NEW PROFILE (UTWÓRZ NOWY PROFIL) i naciśnij A. Utwórz profil 
gracza konsoli Xbox 360 przy użyciu wirtualnej klawiatury.

 ` Po stworzeniu profilu gracza i jego zapisaniu na urządzeniu magazynującym możesz 
zmodyfikować swój profil oraz osobiste ustawienia.

Uwaga: postępy nie zapisane w aktywnym profilu gracza konsoli Xbox 360 zostaną utracone 
po wylogowaniu lub zmianie profilu.

proFil FiFa 13
 ` W aktywnym profilu gracza zapisywane są osiągnięcia zdobywane w trakcie kariery w różnych 

trybach gry. Dane zapisywane są na dysku twardym dla konsoli Xbox 360 lub karcie pamięci dla 
konsoli Xbox 360. Aby utworzyć profil po uruchomieniu gry, wybierz poziom trudności, preferowaną 
konfigurację kontrolera i ulubiony zespół. Funkcja autozapisu jest domyślnie włączona.

konto origin (ea)
 ` Aby założyć konto Origin (EA), podaj swój adres e-mail i wybierz hasło do konta. Adres e-mail 

i hasło są niezbędne do uzyskiwania dostępu do funkcji sieciowych w grach EA, a także do 
specjalnych zawartości udostępnianych w serwisie www.easports.com.

rozgrywka

zapiSywanie i wczytywanie
Przed wyjściem z trybu gry lub menu, w którym zostały wprowadzone zmiany, zapisz postęp  
w grze na dysku twardym dla konsoli Xbox 360 lub karcie pamięci dla konsoli Xbox 360. Wszelkie 
niezapisane informacje zostaną utracone. Zapisane pliki możesz wczytywać ręcznie na ekranie 
Wczytaj, który jest dostępny z poziomu menu większości trybów gry.
Uwaga: gra FIFA 13 zawiera funkcję autozapisu. Jeśli funkcja ta zostanie włączona, 
wszystkie dane będą automatycznie zapisywane na dysku twardym dla konsoli Xbox 360 lub 
karcie pamięci dla konsoli Xbox 360.

EKRAN GRY

Kontrolowany 
zawodnik

Zegar

Radar
Kondycja/
Energia

Wynik

http://www.easports.com
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Dzień meczowy ea SportS 
Football clUb

Co tydzień funkcja „Dzień meczowy EA SPORTS Football Club” aktualizuje grę w oparciu o dane 
ze świata piłkarskiego i ożywia grę jednoosobową najnowszymi statystykami i scenariuszami!
Zawodnicy doskonale spisujący się na prawdziwych boiskach będą także lepiej się prezentować 
w grze. Ale też zawodnicy kontuzjowani lub zawieszeni w rzeczywistości będą niedostępni 
również w FIFA 13. Ponadto pozycje zespołów w tabeli i różne statystyki znajdą odzwierciedlenie 
w komentarzach, które słyszysz podczas meczu. W ten sposób poczujesz na własnej skórze 
emocje związane z każdym ważnym meczem Twojego zespołu.

terminarz live 
Gra będzie przechowywać dane najbliższych czterech przeciwników każdego zespołu  
w prawdziwych rozgrywkach. W ten sposób możesz przeskoczyć do oczekującego pojedynku  
i rozegrać to spotkanie po swojemu.

mecze tygoDnia
Co tydzień niewielka liczba meczów z Terminarza Live zostanie wyeksponowana jako mecze 
tygodnia. Koniecznie zobacz, jakie wielkie pojedynki kryje najbliższa przyszłość.

włączanie i wyłączanie FUnkcji „Dzień 
meczowy ea SportS Football clUb”
Domyślnie przy aktywnym połączeniu z serwerami EA dane aktualizowane na bieżąco przez 
grę są wykorzystywane we wszystkich trybach. Jeśli wolisz wykorzystać swoją lokalną bazę 
danych, możesz wyłączyć funkcję „Dzień meczowy EA SPORTS FC”, naciskając Y na ekranie 
wyboru drużyn.

 ea SportS Football clUb
W grze FIFA 13  EA SPORTS Football Club ewoluuje dalej. W tym roku dodaliśmy funkcję „Dzień 
meczowy EA SPORTS FC” (patrz wyżej) oraz katalog EA SPORTS FC. Podczas gry w różnych 
trybach będziesz zdobywać kredyty Football Club Credits (FCC), za które możesz później 
odblokowywać w katalogu EAS FC różne ciekawe rzeczy, takie jak historyczne stroje różnych 
klubów, specjalne cieszynki czy premie do monet zarabianych w trybie FUT. Będziesz oczywiście 
dalej zarabiać PD i awansować na kolejne poziomy. Co istotne, poziom zdobyty w grze FIFA 
12  zostanie przeniesiony do gry FIFA 13, a więc nie tracisz żadnych postępów poczynionych  
w minionym roku! 
Dodana również w tym roku integracja z serwisem Facebook umożliwia publikowanie wydarzeń 
i wpisów bezpośrednio na Twoim profilu. 
W grze znajdziesz tez oczywiście wszystkie najważniejsze funkcje znane z gry FIFA 12: wieści, 
rankingi, „Wspieraj swój klub” i oczywiście zadania bazujące na wydarzeniach z prawdziwych 
boisk, aby wszyscy mogli mieć poczucie uczestnictwa w świecie prawdziwej piłki.

 FiFa Ultimate team
Dołącz do milionów graczy kierujących swoimi zespołami FIFA Ultimate Team. FIFA Ultimate Team 
to olbrzymia sieciowa społeczność fanów piłki nożnej z całego świata. Gracze budują zespoły 
swoich marzeń i rywalizują w turniejach, sezonach oraz... na aukcjach, licytując zawodników. 

wprowaDzenie
Gdy uruchomisz tryb FIFA Ultimate Team (w skrócie FUT) po raz pierwszy, otrzymasz powitalną paczkę 
kart. Paczka ta zawiera wszystko, czego potrzebujesz do uczestniczenia w turniejach i zdobywania 
monet. Jest w niej 22 zawodników z różnych lig świata, menedżer i trochę kart kontraktów. 

Dbanie o zgranie zeSpołU
Naszpikowanie zespołu wielkimi gwiazdami jest fajne, ale lepiej jest mieć zespół doskonale ze 
sobą zgrany. Zespół z dobrym poziomem zgrania będzie grał lepiej, niż wynikałoby to z ocen 
poszczególnych zawodników. W drugą stronę działa to tak samo — nawet największe gwiazdy 
będą grały poniżej oczekiwań, jeśli nie będą umiały współpracować z resztą drużyny. Aby 
poprawić zgranie, zwróć najpierw uwagę na połączenia między zawodnikami umieszczonymi 
w wyjściowym składzie. 

poprawianie połączeń mięDzy zawoDnikami
Zgranie zawodników rośnie, jeśli zespół gra ich ulubioną formacją, jeśli piłkarze są na swoich 
nominalnych pozycjach, a także jeśli na boisku sąsiadują z zawodnikami z tego samego kraju, 
ligi lub klubu.
Premia za formację jest dodawana zawsze, gdy ustawienie zespołu jest choćby zbliżone do 
ulubionego ustawienia zawodnika. Na przykład napastnik, który preferuje grę w ustawieniu 
4-4-2, będzie mieć największą premię za grę właśnie w takim ustawieniu. Dostanie jednak też 
premię za grę w dowolnym innym ustawieniu z dwoma napastnikami, na przykład 5-3-2, tyle 
że mniejszą.
Premia za pozycję jest przyznawana, jeśli zawodnik został umieszczony na jego nominalnej 
pozycji. Umieszczenie środkowego pomocnika na pozycji ŚP da zawodnikowi pełną premię. 
Piłkarz może jednak też skorzystać z częściowej premii, jeśli zostanie umieszczony na pozycji 
ŚPD (środkowy pomocnik defensywny) lub ŚPO (środkowy pomocnik ofensywny). Nawet jeśli 
ustawisz go jako bocznego pomocnika (LP, PP), piłkarz dostanie premię za zgranie (chociaż w 
takim przypadku będzie ona naprawdę niewielka).
Najlepszym sposobem osiągnięcia optymalnego zgrania jest wykorzystywanie połączeń między 
zawodnikami. Połączenia między poszczególnymi piłkarzami powstają, jeśli dwaj sąsiadujący na 
boisku zawodnicy pochodzą z tego samego kraju, grają w tej samej lidze lub występują w tym 
samym klubie. Jeśli na przykład umieścisz włoskiego napastnika z Serie A obok hiszpańskiego 
napastnika z tego samego klubu, uzyskasz silne połączenie, ponieważ piłkarze Ci grają na co 
dzień obok siebie w jednym klubie. 
Istnieje wiele różnych sposobów na osiągnięcie dużego zgrania zespołu. Eksperymentuj więc do 
woli i wypróbuj różne kombinacje. A przede wszystkim — dobrze się baw!
poraDa: w samych początkach budowania składu umieszczaj w zespole brązowych 
zawodników z dobrym poziomem zgrania. W ten sposób zarobisz więcej monet w pierwszych 
turniejach, dzięki czemu będzie Cię stać na lepszych piłkarzy.



 Sezony

 kariera
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zarząDzanie SkłaDami
Na ekranie składu zarządzasz piłkarzami, przedłużasz ich kontrakty, dbasz o ich kondycję  
i morale oraz optymalizujesz zgranie zespołu.

kontrakty
W trybie FIFA Ultimate Team zawodnicy muszą mieć ważny kontrakt, aby móc zagrać w meczu. 
Zawodnicy dopiero co wyjęci z paczki kart mają kontrakt opiewający na siedem spotkań. Po 
każdym występie liczba spotkań pozostałych do końca kontraktu jest zmniejszana o 1. Zawodnik 
„zużywa” jedno spotkanie z kontraktu, gdy pojawia się na murawie. Jeśli więc piłkarz zacznie 
na ławce rezerwowych i nie zostanie wprowadzony na boisko, jego kontrakt nie ulegnie zmianie. 
Karty kontraktu mogą być brązowe, srebrne i złote. Optymalny efekt osiąga się poprzez używanie 
kart kontraktu tego samego poziomu, co zawodnik. Jeśli więc dobiegnie końca kontrakt Twojego 
brązowego zawodnika, najlepiej jest kupić brązową paczkę kart lub kupić brązową kartę 
kontraktu na aukcji. Aby użyć karty kontraktu, wyświetl menu działań zawodnika i wybierz opcję 
„Użyj karty jednorazowej”.

konDycja
Aby Twoi zawodnicy spisywali się jak najlepiej na boisku, musisz zadbać o ich kondycję. Stan 
kondycji i morale piłkarzy możesz sprawdzić na ekranie składu, poruszając C i przechodząc do 
widoku stanu. 
Oczywiście najlepsza jest sytuacja, kiedy wszyscy zawodnicy mają najwyższą możliwą kondycję 
(99) — wtedy na pewno wytrzymają kondycyjnie cały mecz. Piłkarze mogą odzyskiwać siły na 
dwa sposoby — pauzując w meczu lub poprzez użycie karty kondycji. Jeśli chcesz, aby dany 
zawodnik zagrał cały mecz, upewnij się, że przed rozpoczęciem spotkania ma co najmniej 75 
punktów kondycji. Aby użyć karty kondycji, wyświetl menu działań zawodnika i wybierz opcję 
„Użyj karty jednorazowej”. Karty kondycji można znaleźć w paczkach kart lub kupić na aukcji. 

morale
Domyślnie morale zawodników jest na poziomie neutralnym. Zależnie od występów na boisku, 
może ono wzrosnąć lub spaść. Zawodnik o wysokim morale będzie sprawować się lepiej na 
boisku, podczas gdy niskie morale może negatywnie wpłynąć na umiejętności piłkarza. 
Zawsze staraj się utrzymać morale całego zespołu na poziomie co najmniej neutralnym. Poziom 
morale wszystkich zawodników będzie zawsze dążył do poziomu neutralnego. Jeśli więc jakiś 
zawodnik będzie w złym stanie psychicznym, możesz posadzić go na kilka spotkań na ławce lub 
użyć na nim karty morale. Aby użyć karty morale, wyświetl menu działań zawodnika i wybierz 
opcję „Użyj karty jednorazowej”. Karty morale można znaleźć w paczkach kart lub kupić na aukcji. 
poraDa: aby zamienić zawodników miejscami, zaznacz jednego z nich, naciśnij A, po czym 
wybierz zmiennika i ponownie naciśnij A. Aby przejrzeć zawodników znajdujących się w Twoim 
klubie, naciśnij X, aby otworzyć menu działań zawodnika, po czym wybierz opcję „Zamień z klubem”.

 Sezony
Najbardziej popularny tryb rozgrywki w serii gier FIFA wraca w FIFA 13! Graj dowolnym klubem 
w 10-meczowych internetowych sezonach. Cel jest za każdym razem ten sam — wywalczenie 
awansu do wyższej ligi i gromadzenie tytułów. Czy uda Ci się dotrzeć do najwyższej ligi? W tym roku 
wprowadzamy tytuły mistrzowskie poszczególnych lig. Nie wystarczy więc celować w awans, ale też 
w zostanie najlepszym ze wszystkich graczy w lidze, aby zdobyć puchar. A zdobyte trofea najlepiej jest 
zaprezentować w swojej gablotce. Im więcej sukcesów osiągniesz, tym lepszą będziesz mieć gablotkę.
Dodaliśmy też możliwość zapisania zmian wprowadzonych na ekranie zarządzania zespołem, tak 
aby Twoje ulubione ustawienia były automatycznie dostępne w przyszłych grach w tym trybie. 
Ponadto z pewnością ucieszą Cię nowe opcje wyszukiwania przeciwników, które pozwalają 
jeszcze dokładniej określić, z kim chcesz zagrać.
Na koniec zachowaliśmy informację o powrocie trybu kooperacji! Zaproś znajomego do wspólnej 
gry i rywalizujcie z parami graczy z całego świata.

gra w pUcharach
Co kilka tygodni otwierane jest okno pucharowe. Możliwość zakwalifikowania się do konkretnego 
pucharu zależy od tego, w jakiej lidze aktualnie grasz. Każdy turniej to dynamiczne rozgrywki dla 
16 zespołów. Czy uda Ci się wypełnić po brzegi swoją gablotkę na trofea?

 kariera
Możesz zdecydować, jaką karierę chcesz rozpocząć — zawodnika czy menedżera. Twoje 
sukcesy w każdym trybie wpływają na Twój wizerunek w oczach piłkarskiego świata!

wybierz ścieżkę Swojej kariery
kariera zawoDnika
Przejmij sterowanie utworzonej wschodzącej gwiazdy piłki nożnej lub wybierz prawdziwego 
piłkarza z jednego z klubów, po czym wyrusz na podbój licznych lig, zdobywaj puchary, graj w 
międzynarodowych rozgrywkach klubowych oraz reprezentuj swój kraj. A wszystko to w jednym 
celu — zostania supergwiazdą klasy światowej.
Przy rozpoczynaniu kariery zawodnika możesz wybrać dwa różne rodzaje piłkarza:
Prawdziwy Możesz wybrać dowolnego istniejącego piłkarza z dowolnego klubu. 
zawodnik  Rozpoczniesz grę z takim samym statusem klubowym i reprezentacyjnym (jeśli 

wybierzesz kadrowicza), jakimi wybrany piłkarz cieszy się w rzeczywistości.
Stwórz wirtualną Możesz też stworzyć własnego piłkarza i rozpocząć karierę jako młody zawodnik 
gwiazdę  w wybranym klubie. Nie ma żadnych ograniczeń w wyborze zespołu — możesz 

kształtować swoją podróż do sławy w dowolny sposób. Możesz zdecydować 
się na słabszy klub i stopniowo wyrabiać sobie renomę, aby ostatecznie przebić 
się do najlepszych klubów świata, albo możesz zacząć od razu jako zawodnik 
wielkiego klubu. Ale uważaj! Jeśli Twój zawodnik będzie za słaby, aby grać w 
podstawowym składzie, Twój klub może go wypożyczyć do innego zespołu, aby 
nabrał doświadczenia i podszlifował swoje umiejętności. W wyjściowym składzie 
zagra dopiero wtedy, gdy spełni rygorystyczne wymagania trenera. 
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Stwórz wirtUalną gwiazDę
Stwórz własnego zawodnika i rozwijaj go przez kolejne sezony, zdobywając jedno za drugim 
ponad 500 osiągnięć. Kariera każdego stworzonego piłkarza przebiegać będzie inaczej,  
w związku z czym warto stworzyć kilku różnych zawodników grających na różnych pozycjach.
cele zawodnika
W trakcie swojej piłkarskiej kariery musisz zwracać baczną uwagę na cele wyznaczane Ci przez 
Twojego trenera. Cele ligowe mogą dotyczyć liczby strzelonych bramek, wypracowanych okazji 
bramkowych, udanych odbiorów czy skuteczności podań.
Ponadto Twój zawodnik będzie dostawać cele krótkoterminowe, nawiązujące do celów 
ligowych. Zależeć one będą od poziomu umiejętności drużyny przeciwnej oraz od tego, czy mecz 
rozgrywany jest na własnym boisku, czy na wyjeździe.
prośby o transfer i wypożyczenie
Jeśli czujesz, że nadszedł czas na zmianę otoczenia lub po prostu chcesz częściej wybiegać na 
boisko, aby podszkolić swojego zawodnika, możesz poprosić klub o sprzedanie Twojego piłkarza 
lub wypożyczenie go do innego klubu. W tym celu przejdź do menu „Moje działania” i wybierz 
jedną z dostępnych opcji. Pamiętaj jednak, że ostateczną decyzję zawsze podejmują władze 
klubu, które nie zawsze muszą podzielać Twoje dążenia.

kariera meneDżera
Zyskujesz również kontrolę nad finansami zespołu — musisz radzić sobie z budżetem  
i transferami (w tym negocjacjami i kontraktami zawodników). Osiągnij wielką sławę na 
arenie krajowej i międzynarodowej. Buduj swoją reputację i dbaj o zadowolenie władz klubu, 
wygrywając prestiżowe rozgrywki pucharowe, zdobywając mistrzostwo ligi oraz prowadząc 
powierzone reprezentacje narodowe do zwycięstw na dużych turniejach.

poraDy Dla meneDżerów
 ` Pamiętaj o sprawdzeniu składu przed każdym meczem! Każdy zawodnik może odmienić  

losy meczu.
 ` Korzystaj z funkcji wyszukiwania, aby znaleźć najlepszego zawodnika do swojego zespołu. 

Słuchaj rad negocjatora, aby podpisać kontrakt z wymarzonym wzmocnieniem.
 ` Dokładnie analizuj oceny zawodników przedstawiane przez Twojego asystenta. Jego uwagi 

dotyczące talentu poszczególnych zawodników pozwolą Ci zorientować się, którzy juniorzy 
zasługują na większą liczbę minut na boisku.

przejmij kontrolę
mecze reprezentacji naroDowych
Niezależnie od tego, czy jesteś piłkarzem, czy menedżerem, możesz uczestniczyć w rozgrywkach 
reprezentacji narodowych. Jako zawodnik musisz pokazać się z jak najlepszej strony w swoim 
klubie, aby zauważył Cię selekcjoner kadry. W przypadku menedżerów oferty prowadzenia kadry 
zależą od tego, jak wiedzie Ci się za sterami klubu.

kapitan, konDycja, Forma i morale
Decyzje podejmowane w trybie kariery mogą mieć bezpośredni wpływ na morale Twoich 
zawodników. Im wyższe zaś jest morale piłkarza, tym lepiej będzie się sprawować na boisku. 
Ważne są również forma i kondycja drużyny. Przeglądaj więc uważnie raporty na temat składu 
i informacje zawarte na ekranie z rankingiem składu, aby zawsze wiedzieć, kto jest optymalnie 
przygotowany do gry, a kogo lepiej posadzić na ławce. Ponadto jeśli wartości najważniejszych 
wskaźników meczowych, takich jak bramki, asysty czy czyste konta w przeliczeniu na spotkanie, 
zbiegają się z dobrą lub złą formą, piłkarz może doświadczyć formy skrajnie wysokiej lub 
skrajnie niskiej. Wybór kapitana z kolei wpływa na organizację gry zespołu na boisku. Wybieraj 
więc mądrze, aby wycisnąć z drużyny jak najwięcej.

rozgrywki eUropejSkie w pierwSzym Sezonie
Możesz zagrać w Pucharze Mistrzów lub Eurolidze już w pierwszym sezonie. W tym celu wybierz 
odpowiednią opcję podczas wprowadzenia do trybu kariery i ustal, które zespoły mają brać 
udział w obu rozgrywkach.

menU wySkakUjące z Działaniami
Podczas kariery zawodnika za pomocą tego menu możesz wysyłać prośby o transfer lub wypożyczenie 
bądź też zakończyć swoją karierę. Podczas kariery menedżera możesz wyświetlać bliższe informacje 
o zawodniku lub szybko wysyłać zapytania i oferty. W ten sposób możesz podejmować działania w 
odniesieniu do piłkarzy, o których usłyszysz, lub wyznaczonych celów transferowych.

poproś o FUnDUSze
Jeśli potrzebujesz więcej pieniędzy na ściągnięcie wymarzonych wzmocnień, przedstaw 
stosowną prośbę władzom klubu. Uważaj jednak, ponieważ warunkiem przydzielenia 
dodatkowych środków jest często zgoda na bardziej ambitne cele na sezon.

liSta życzeń
Na liście życzeń możesz umieszczać zawodników, których chcesz obserwować lub pozyskać w 
przyszłości. Na ekranie krótkiej listy możesz porównywać cechy wszystkich znajdujących się na 
niej zawodników.

Szkółka jUniorów
Dbaj o system szkolenia młodzieży w klubie, aby uzyskać dostęp do uzdolnionych wychowanków i 
nie musieć polegać jedynie na kupowaniu już wykształconych zawodników od innych klubów. Prężna 
drużyna juniorów stanowi solidny fundament pod silny zespół seniorów. Możesz również wysyłać 
łowców talentów w różne zakątki świata, aby ściągać do klubu obiecujących młodzików z innych krajów.

rozmowy z praSą
Dobry menedżer dba o zespół na każdej płaszczyźnie. Przed meczami masz możliwość 
porozmawiania z dziennikarzami. Możesz wypowiadać się na temat konkretnych piłkarzy, 
swojego zespołu, zespołu przeciwnika lub drugiego trenera. Wszystkie Twoje wypowiedzi mają 
wpływ na występ obu drużyn.

oStatni Dzień okna tranSFerowego
W tym dniu dopinane są najgłośniejsze transfery, a między zespołami przechodzą największe 
gwiazdy. Z każdą upływającą godziną coś się dzieje! Wykorzystaj ten dzień, aby dokonać w 
ostatniej chwili niezbędnych wzmocnień.



 gry treningowe

tryb Sieciowy

 kinect
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 gry treningowe
Gry treningowe pomagają opanować pewne konkretne umiejętności piłkarskie od poziomu 
podstawowego po poziom zaawansowany. Do opanowania jest osiem umiejętności. Każda z nich 
oferuje zadania na poziomie brązowym, srebrnym oraz złotym, a także wyzwanie dotyczące danej 
umiejętności. Czy uda Ci się osiągnąć poziom legendarny we wszystkich umiejętnościach? Swoje 
najlepsze wyniki możesz porównywać z wynikami znajomych oraz innych graczy z całego świata.
Domyślnym zawodnikiem w grach treningowych jest zawodnik używany na arenie treningowej 
(w menu głównym). Przed każdym podejściem możesz wybrać jego lub dowolnego innego 
piłkarza z podstawowego składu tego samego klubu. Jeśli chcesz skorzystać z zawodników 
innego zespołu, wybierz w menu gier treningowych opcję WYBIERZ ZESPÓŁ/ZAWODNIKA.

tryb Sieciowy

 Sezony wirtUalnych klUbów
Popularny format sezonów wkracza do rozgrywek wirtualnych klubów! Postaraj się co sezon 
zdobyć razem z kolegami z klubu wystarczająco dużo punktów, aby awansować do wyższej ligi, 
zdobyć tytuł i zakwalifikować się do pucharów.
Stwórz swoją internetową wirtualną gwiazdę i rozwijaj jej umiejętności, grając mecze razem z 
innymi graczami w FIFA 13. Rozwój Twojej internetowej wirtualnej gwiazdy dotyczy wyłącznie 
sezonów wirtualnych klubów — czeka na Ciebie ponad 300 osiągnięć do zdobycia w meczach 
klubowych i meczach towarzyskich. Załóż klub albo dołącz do istniejącego i bierz udział w 
zorganizowanych meczach rozgrywanych w ramach miesięcznych sezonów. Graj w klubie ze 
znajomymi tylko dla frajdy lub potraktuj współzawodnictwo poważnie i rywalizuj z graczami z 
całego świata. Na szali znajdują się chwała osobista i sława klubu. Czy zdołasz zostać jednym z 
najlepszych wirtualnych piłkarzy świata? Czy razem z kolegami z klubu zdołacie rywalizować co 
miesiąc z najlepszymi klubami innych graczy? Sezony wirtualnych klubów to najlepszy sposób 
na zaprezentowanie na boisku swoich umiejętności jako zawodnika.

mecze towarzySkie w Sieci
Lubisz grać ze swoimi znajomymi w sieci, ale potrzebujesz sposobu na śledzenie waszej 
rywalizacji? Mecze towarzyskie w sieci umożliwiają rozgrywanie ze znajomymi pięciomeczowych 
sezonów, aby dowieść, kto jest lepszy. W menu głównym tego trybu znajdziesz wszystkich 
swoich znajomych wraz z ich statusem. Wystarczy tu zaprosić ich do gry i gotowe! Zdobądź 
więcej punktów w pięciu meczach, aby zdobyć puchar... po czym zacznij wszystko od nowa i 
spróbuj obronić swoje trofeum!
Uwaga: aby móc grać w sieci, musisz przeczytać i zaakceptować „Zasady ochrony danych 
osobowych EA SPORTS” oraz „Regulamin EA SPORTS”. Gra wyświetli te dokumenty i poprosi Cię o 
ich akceptację przy pierwszym uruchomieniu gry. Nie musisz oczywiście akceptować postanowień 
tych dokumentów, ale brak akceptacji uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji sieciowych gry FIFA 13. 
Uwaga: do uzyskania dostępu do wszystkich funkcji sieciowych niezbędny jest internetowy 
paszport. Za pierwszym razem gra poprosi Cię o wprowadzenie kodu internetowego paszportu 
umieszczonego na tylnej stronie okładki instrukcji dołączonej do gry. Jeśli nie masz kodu dostępu 
lub jeśli został on już wykorzystany, możesz kupić nowy kod dostępu lub rozpocząć bezpłatny, 
ograniczony okres próbny. Internetowy paszport to najlepsze, co gry EA SPORTS mają do zaoferowania 
w kontekście gry w sieci. Bezpłatny kod jest dołączany do wszystkich nowych gier EA SPORTS.

 kinect
Rozpoznawanie głosu za pomocą sensora Kinect zmienia sposób grania w grę FIFA 13 na 
konsoli Xbox 360. Sensor Kinect można wykorzystać w każdym trybie gry lokalnej. Dostępne 
są nawet komendy specyficzna dla trybów kariery, Zostań gwiazdą i Zostań bramkarzem. W 
trybach sieciowych sensor Kinect nie jest obsługiwany. Uwaga! W przypadku sensora Kinect® 
obsługiwane są języki angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański.

konFigUracja     
kalibracja
Instrukcje dotyczące skonfigurowania i skalibrowania rozpoznawania głosu za pomocą sensora 
Kinect znajdziesz w interfejsie głównym konsoli Xbox 360.

menU główne i menU paUzy
W menu pauzy możesz zmienić ustawienia swojego sensora Kinect: ustawienia podstawowe, 
ustawienia kombinacji, ustawienia niestandardowe oraz ustawienia formacji.

ikona mikroFonU SenSora kinect
Jeśli na ekranie widoczna jest ikona mikrofonu sensora Kinect, oznacza to, że możesz użyć 
sensora Kinect w grze. Kolor ikony informuje o powodzeniu lub niepowodzeniu wydanej komendy 
głosowej, a także wyświetla słowo dopasowane do słowa wypowiedzianego do mikrofonu.
Bezbarwna (czarno-szara)  Tryb oczekiwania. Wskazuje, że sensor Kinect oczekuje na 

rozpoczęcie mówienia.
Czerwona (animowana)  Tryb nasłuchiwania. Wskazuje, że sensor Kinect rejestruje dźwięk.
Zielony ptaszek    Głos rozpoznany. Wskazuje, że sensor Kinect rozpoznał 

wypowiedziane słowa i przekazał komendę do gry.
Żółta    Głos prawie rozpoznany. Wskazuje, że sensor Kinect 

zarejestrował wypowiedziane słowa i przekazał komendę do gry, 
ale nie uzyskał 100% pewności rozpoznania słów.

Czerwony pytajnik   Głos nierozpoznany. Wskazuje, że sensor Kinect nie rozpoznał 
wypowiedzianych słów.

Sterowanie głoSem
komenDy zarząDzania zeSpołem
Te komendy służą do dokonywania zmian, a także do modyfikowania formacji, taktyki i nastawienia 
zespołu. Dzięki nim nie ma potrzeby wstrzymywania gry i korzystania z menu ekranowych. Pozwala 
to lepiej skoncentrować się na sytuacji na boisku i kierować zespołem niczym prawdziwy trener 
stojący przy linii bocznej boiska. Za każdym razem, gdy wywołasz komendą głosową menu 
ekranowe, możesz wybrać konkretną opcję, wypowiadając słowa widoczne w tym menu. 

zmiany
Podstawowe komendy dotyczące dokonywania zmian.

 ` Substitution (Zmiana (ta komenda powoduje rozpoczęcie procedury dokonania zmiany))
 ` Striker (Napastnik)
 ` Midfielder (Pomocnik)
 ` Defender (Obrońca)
 ` Sub one (Rezerwowy jeden)
 ` Sub two (Rezerwowy dwa)
 ` Sub three (Rezerwowy trzy)
 ` Sub four (Rezerwowy cztery)
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Skróty Do Dokonywania zmian
Wypowiedzenie wymienionych poniżej komend pozwala skrócić procedurę dokonywania zmiany 
na konkretnej pozycji. 
Uwaga: w ten sposób można jedynie zastąpić zawodnika grającego na danej pozycji tylko 
zawodnikiem z taką samą nominalną pozycją. 

 ` Sub striker (Zmień napastnika)
 ` Sub midfielder (Zmień pomocnika)
 ` Sub defender (Zmień obrońcę)
 ` Sub goalkeeper (Zmień bramkarza)

UStawienia
Podstawowe komendy dotyczące modyfikowania formacji.

 ` Formations (Formacje (ta komenda powoduje rozpoczęcie procedury zmiany formacji))
 ` Formations one (Formacja jeden)
 ` Formations two (Formacja dwa)
 ` Formations three (Formacja trzy)
 ` Formations four (Formacja cztery)
 ` Formations five (Formacja pięć)

naStawienie
Podstawowe komendy dotyczące modyfikowania nastawienia. 
Uwaga: możesz pominąć pierwszą komendę i od razu wymówić nazwę nastawienia (np. 
„Defensywne”).

 ` Mentality (Nastawienie (ta komenda powoduje rozpoczęcie procedury zmiany nastawienia))
 ` Ultra defensive (Bardzo defensywne)
 ` Defensive (Defensywne)
 ` Balanced (Zrównoważone)
 ` Attacking (Ofensywne)
 ` Ultra attacking (Bardzo ofensywne)

taktyka
Podstawowe komendy dotyczące modyfikowania taktyki. 
Uwaga: możesz pominąć pierwszą komendę i od razu wymówić nazwę konkretnej taktyki 
(np. „Pułapka ofsajdowa”).

 ` Tactics (Taktyka (ta komenda powoduje rozpoczęcie procedury zmiany taktyki))
 ` Swap wings (Atak drugim skrzydłem)
 ` Team pressing (Pressing całym zespołem)
 ` CB joins attack (Obrońca wspiera atak)
 ` Offside trap (Pułapka ofsajdowa)

Szybkie polecenia taktyczne
Szybkie polecenia taktyczne można skonfigurować w menu zarządzania zespołem. Gdy 
stworzysz własną taktykę i zapiszesz ją jako jedno z szybkich poleceń taktycznych, stanie się 
ona dostępna w grze jako komenda głosowa. Powiedz podczas meczu „Szybka taktyka”, aby 
zobaczyć, jak to działa!

 ` Quick tactics (Szybka taktyka (ta komenda powoduje rozpoczęcie procedury wyboru własnej taktyki))
 ` Custom tactic one (Własna taktyka jeden)
 ` Custom tactic two (Własna taktyka dwa)
 ` Custom tactic three (Własna taktyka trzy)
 ` Custom tactic four (Własna taktyka cztery)

komenDy kombinacyjne
Komendy kombinacyjne umożliwiają dokonanie kilku zmian za pomocą jednej komendy głosowej. 
Jedną wypowiedzią możesz jednocześnie zmienić formację, taktykę i nastawienie zespołu.

 ` Take it to the corners (Grajcie do chorągiewek)
 ` Step it up (Podkręcić tempo)
 ` We need the win (Musimy wygrać)
 ` Look after the ball (Walczcie o piłkę)
 ` Ease off a little (Odpuśćcie nieco)

właSne komenDy
Możesz też przypisać konkretną taktykę lub formację bądź konkretne nastawienie do komendy głosowej.
W menu „Ustawienia sensora Kinect” wybierz opcję „Własne komendy”. Następnie wybierz 
taktykę, mentalność i nastawienie zespołu, po czym przypisz do nich komendę głosową. Każdą 
frazę możesz przypisać do więcej niż jednego ustawienia. Możesz na przykład jedną komendą 
spowodować wprowadzenie zmiany taktyki i nastawienia, a drugą komendą zmienić formację.
Oto dodatkowe komendy, jakie można przypisać do własnych ustawień:

 ` Hard five minutes (Trudne pięć minut)
 ` Pressure on the ball (Naciskajcie na nich)
 ` Go all out now (Wszyscy do przodu)
 ` Route one now boys (Długa piłka do przodu)
 ` Shoot from anywhere (Strzelajcie z każdej pozycji)
 ` Everybody back (Wszyscy do obrony)
 ` Shut up shop (Parkujemy autobus)
 ` Let’s slow it down (Zwolnijmy grę)
 ` Get tight on them (Cisnąć ich)
 ` Watch for the long ball (Uwaga na długie piłki)

W grze wystarczy wypowiedzieć odpowiednią komendę, a na ekranie pojawi się informacja o 
wywołanych zmianach. Jeśli dowolna z opcji nie została ustawiona, na ekranie pojawi się w 
odpowiednim miejscu napis „Brak”. 

komenDy na boiSkU
komenDy Dotyczące kamery
Te komendy służą do zmiany rodzaju kamery podczas gry. Aby z nich skorzystać, powiedz 
najpierw „Zmień kamerę”.

 ` Camera (Kamera (ta komenda poprzedza nazwę rodzaju kamery, który ma zostać zastosowany))
 ̀ Change Camera (Zmień kamerę (ta komenda poprzedza nazwę rodzaju kamery, który ma zostać )zastosowany)
 ` Tele (Tele)
 ` Tele broadcast (Tele transmisja)
 ` Broadcast (Telewizyjna)
 ` Pro (Zostań gwiazdą)
 ` Coop (Kooperacja)
 ` Dynamic (Dynamiczna)
 ` End to end (Z linii końcowej)



inne tryby gry

konFigUracja gry
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komenDy Dotyczące rozgrywki
Poniżej prezentujemy niektóre komendy, które są dostępne w trybach Zostań gwiazdą i Zostań 
bramkarzem oraz w trybie kariery w przypadku gry zawodnikiem. Pełna lista dostępnych komend 
znajduje się na ekranach pomocy do sensora Kinect w grze.
Zasugeruj dośrodkowanie    Cross it! (Wrzucaj!)
Zasugeruj strzał      Shoot! (Strzelaj!)
Zasugeruj podanie     Pass the ball! (Podaj piłkę!)
Zasugeruj podanie prostopadłe   Through, through! (Prostopadle!)
Zasugeruj wybicie piłki    Clear it! (Wybij piłkę!)
Zasugeruj dośrodkowanie na bliższy słupek Front Stick! (Bliski słupek!)
Zasugeruj dośrodkowanie na dalszy słupek Back Stick! (Dalszy słupek!)
Zasugeruj wybiegnięcie do przodu  Go run ahead! (Biegnij do przodu!)
Zasugeruj wyjście bramkarza   Keeper charge! (Wyjście bramkarza!)
Uwaga: tę funkcję można wyłączyć na ekranie ustawień sensora Kinect. 

inne tryby gry

tUrnieje
Zarówno zawodnicy, jak i kibice piłkarscy najbardziej wyczekują ukoronowania swojej drużyny 
jako zdobywcy trofeum w różnych rozgrywkach. W grze FIFA 13 dostępnych jest ponad 50 
różnych rozgrywek ligowych i pucharowych. Aby zagrać w jednej z nich, wybierz najpierw kraj, 
następnie konkretne rozgrywki, a na koniec drużynę (lub drużyny), którą chcesz kontrolować w 
drodze po najwyższe laury.

tworzenie rozgrywek
Stwórz swój własny turniej! Możesz wybrać formę ligi, pucharu lub połączenia fazy grupowej 
i pucharowej. Następnie ustalasz liczbę zespołów, które wezmą udział w turnieju, po czym 
decydujesz, czy chcesz samodzielnie wybrać wszystkich uczestników, czy też dobór zespołów 
wolisz pozostawić losowi. Po zakończeniu konfigurowania rozgrywek możesz je zapisać i 
spróbować je wygrać.
Uwaga: aby mieć jeszcze większy wpływ na swój turniej, włącz zaawansowane ustawienia. 
Spowoduje to przejście na ekran zaawansowanych ustawień po zakończeniu podstawowej 
konfiguracji. Na tym ekranie możesz zmieniać zasady obowiązujące podczas turnieju oraz 
parametry funkcji losowania uczestników.

konFigUracja gry

zarząDzanie zeSpołem
właSne taktyki
Aby zmienić zachowanie zespołu w ataku i w obronie, wybierz na ekranie zarządzania drużyną 
opcję WŁASNE TAKTYKI. Sprawdź domyślną taktykę zespołu i naciśnij 3, aby zobaczyć inne 
skonfigurowane taktyki (gra z kontry, wysokie krycie, utrzymanie posiadania piłki czy gra długimi 
piłkami) i swoje własne modyfikowane taktyki (patrz niżej). Aby ustawić jedną z tych taktyk jako 
domyślną dla aktualnie wybranego zespołu, wybierz ją i naciśnij 3.
Aby utworzyć nową taktykę, wybierz jedną z istniejących na wzór i zmodyfikuj poszczególne 
jej elementy za pomocą suwaków. Następnie naciśnij B lub X, aby wybrać miejsce, w którym 
chcesz zapisać swoją nową taktykę. Na koniec naciśnij A, aby potwierdzić całą operację.

Szybkie polecenia taktyczne
Aby skorzystać ze swoich taktyk w meczu, musisz przypisać je do ?. Aby tego dokonać, wybierz 
opcję SZYBKIE POLECENIA TAKTYCZNE na ekranie zarządzania drużyną, naciśnij odpowiedni 
kierunek na ?, po czym naciśnij A. Następnie wybierz nową taktykę i ponownie naciśnij A, aby 
przypisać ją do wybranego kierunku.
Uwaga: możesz udostępniać swoje taktyki znajomym — a nawet całej społeczności 
użytkowników gry FIFA. W tym celu wybierz opcję MOJA FIFA W SIECI, przejdź do CENTRUM 
GRACZA, wybierz pozycję UDOSTĘPNIONE TAKTYKI i postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga: jeśli domyślna konfiguracja kontrolera wykorzystuje ? do poruszania zawodnikiem, 
do wyboru szybkich poleceń taktycznych musisz używać L.

UStawienia
Wyciągnij tablicę do szkicowania założeń taktycznych i zmodyfikuj ustawienie zespołu i role 
przypisane poszczególnym zawodnikom. W tym celu wybierz opcję USTAWIENIA na ekranie 
zarządzania drużyną dowolnego klubu.
Najpierw wybierz ustawienie i naciśnij X, aby rozpocząć jego edycję. Następnie wybierz zawodnika 
i naciśnij A. Na koniec zdecyduj, który z aspektów jego gry chcesz zmienić (nominalną pozycję, 
pracowitość, ustawianie się) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga: aby zmieniać nastawienie zespołu w trakcie meczu, użyj ?. Naciśnij s, aby zespół 
zaczął grać bardziej defensywnie, albo o, aby zachęcić zawodników do ataku.

moja mUzyka i zaśpiewy
Zmień dźwięki w grze FIFA 13. Zaimportuj swoje własne pliki, lub dostosuj EA SPORTS Trax. 
Aby użyć własnych dźwięków, w menu głównym wybierz kolejno opcje KONFIGURACJA GRY > 
MOJA MUZYKA I ZAŚPIEWY > MOJA MUZYKA I ZAŚPIEWY, a następnie wybierz tryb gry, którego 
dźwięki chcesz modyfikować. Na koniec wybierz wydarzenie w meczu i wskaż odpowiedni plik.
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centrUm tworzenia
W „Centrum tworzenia” możesz tworzyć, udostępniać i przeglądać zawodników, zespoły, ligi i 
turnieje, po czym pobierać je na swoją konsolę Xbox 360. Aby przeglądać i pobierać wybrane 
materiały, odwiedź serwis www.easportsfootball.com/cc i przejdź do galerii centrum tworzenia. 
Pobrane zespoły można wykorzystywać w turniejach, meczach pokazowych oraz nierankingowych 
meczach twarzą w twarz w sieci. Pobrani piłkarze mogą zostać dodani do dowolnego klubu.

moja FiFa 13

galeria powtórek
W galerii powtórek przechowywane są powtórki najważniejszych momentów meczów sieciowych i 
lokalnych. Aby zmienić urządzenie magazynujące, na którym zapisywane są powtórki, naciśnij y. 
Y z kolei służy do wysyłania swoich ulubionych powtórek do serwisu www.easportsfootball.com.

wySyłanie Filmów
Podziel się najlepszymi — albo najgorszymi — momentami ze swoich gier z resztą świata. 
Wystarczy wysłać film do serwisu EA SPORTS Football World. 
Aby nagrać film z meczu, wstrzymaj mecz i wybierz opcję POWTÓRKA. Aby ustawić klatkę 
kluczową, naciśnij m. Następnie naciśnij  s/o, aby przesunąć klatkę w wybrane położenie. Aby 
usunąć niepotrzebną klatkę kluczową, naciśnij q. Kiedy Twój film będzie już gotowy, naciśnij 3, 
aby wysłać go do serwisu Football World.

klatki klUczowe

Upewnij się, że cała akcja zawiera się między wskazanymi klatkami kluczowymi. Są to 
niezależne części Twojego filmu, które możesz osobno modyfikować. W każdej takiej części 
możesz zmienić kamerę, kąt jej nachylenia czy szybkość odtwarzania — możesz więc na 
przykład pokazać najważniejszy fragment filmu w zbliżeniu i zwolnionym tempie.

Sklep FiFa 13
W sklepie FIFA 13 możesz kupować dodatki do gry, a także podać kody otrzymane w podziękowaniu 
za zakup gry w przedsprzedaży, aby uzyskać dostęp do specjalnych dodatków. Wzbogać swoje 
„Centrum tworzenia” o dodatkowe opcje edycji, możliwość pobrania dodatkowych zespołów lub 
możliwość wykorzystywania utworzonych lig w trybie kariery. Możesz również kupić karnet EA 
SPORTS Season Ticket, który da Ci przedpremierowy dostęp do gier EA SPORTS oraz bezpłatne 
dodatki do gier i niższe ceny w sklepie FIFA Ultimate Team.

http://www.easportsfootball.com/cc
http://www.easportsfootball.com
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