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Abstract

The effectiveness of goal scoring actions of selected national teams during qualifications 
to the 2015 UEFA European Under-21 Championship

background. The main objective of the study was to determine the hierarchy of significance 
of selected criteria of goal scoring skills which influenced the success of play of selected 
soccer teams in one of the qualification groups of the UEFA European U-21 Championship. 
Another objective was to assess the goal scoring skills of the Poland national U-21 team 
compared to their direct rivals. material and methods. Analysis of 5 national teams 
constituting Group 7 in the qualifying tournament was based on the data available on the 
website uefa.com/under21. The analysed variables included such criteria as general shooting 
activity, the number of successful shots and the success rate of all shots. In the comparison 
of the teams one-way analysis of variance (ANOVA) and post-hoc Tukey’s multiple comparison 
test were applied. results and conclusions. The analysis indicated that the shooting 
activity influenced the effectiveness of play of the soccer teams only in selected cases 
and that it influenced the effectiveness and success rate in the case of teams extremely 
different in terms of their sports level. The Poland U-21 team mostly did not differ from their 
rivals in terms of goal scoring skills.
key words: soccer, European U-21 Championship, goal scoring skills
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WPRoWAdzenIe

Charakterystyka zachowań graczy i ocena 
sprawności ich funkcjonowania w obecności 
aktywnego przeciwnika umożliwia wyzna-
czenie profilu ich działania oraz sformalizo-
wanie opisów gry (dellal 2008, Taylor i wsp. 
2008, duda 2011). Ponadto pozwala na prze-
widywanie przyszłych tendencji i kierunku 
rozwoju dyscypliny (o’donoghue 2005) oraz 
określenie specyfiki wybranych aspektów ry-
walizacji pod względem ich efektywności 
i jakości (Taylor i wsp. 2004, Panfil 2006, 
Carling i wsp. 2009). obserwacja działań 
zawodników mających najwyższe kompe-
tencje sportowe w warunkach rzeczywistego 
współzawodnictwa, wskazanie ważności po-
szczególnych działań w konkretnych sytu-
acjach i usystematyzowana ilościowo-
jakoś ciowa analiza składników gry, w tym 

wybranych działań z piłką (Young i Rath 
2011), umożliwia bowiem tworzenie tzw. 
poznawczych modeli odwzorowujących 
(Szwarc 2008). W kontekście aplikacyjnym 
ocena taka przyczynia się do usprawniania 
procesu kierowania zespołem w zorgani-
zowanym szkoleniu (duda 2011). dzieje się 
to poprzez wyróżnienie określonych wzorów 
sytuacji i tworzenie tzw. modeli projektu-
jących, wyszczególniających sklasyfikowane 
typy sytuacji i sposoby ich rozwiązywania 
(Szwarc 2007). okazuje się to szczególnie 
istotne w piłce nożnej, która jest grą wyróż-
niającą się na tle wielu innych sportów dyna-
miczną i zmienną charakterystyką sytuacyj-
ną (Wragg i wsp. 2000, Young i wsp. 2010).

Charakterystyka działań i zachowań pił-
karzy podczas gry, będąca kombinacją zmien-
nych (Hughes i Bartlett 2002, James i wsp. 
2004), obejmuje m.in. podstawowe kryteria 
oceny działania, w tym te dotyczące jego efek-
tywności (Taylor i wsp. 2004, Carling 2011) 
oraz utylitarnych wskaźników sprawności 
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w odniesieniu do różnych obszarów walki 
sportowej (Panfil 2006). Kryteria sprawności 
działania są definiowane jako suma walorów 
praktycznych ujawniających się w czasie 
rywalizacji (Panfil 2006). Wśród nich wy-
różnia się m.in. takie wskaźniki gry, jak 
aktywność, skuteczność i niezawodność (Pan-
fil i Paluszek 2005, Panfil 2006, Szwarc 2008).

Cel BAdAń

Próba osiągnięcia celu badawczego uwzględ-
niała wykonania tych działań piłkarskich, 
które są jednymi z bezpośrednio przyczynia-
jących się do zdobywania bramek w piłce 
nożnej, a w konsekwencji odnoszonych wy-
ników i osiąganych celów taktycznych, tj. 
strzałów do bramki. W meczu piłkarskim 
miarą skuteczności i jakości działań jest bo-
wiem zdobycie jak największej liczby goli, 
a jednocześ nie niedopuszczenie do ich utraty 
(duda i Jakubiszyn 2009).

ze względu na to, że zdecydowanie naj-
częś ciej poddawane analizom gry są najstar-
sze kategorie wiekowe, tzw. zespoły senior-
skie (Grant i wsp. 1998, Carey 2001, loy 
2002, Jin 2002, dolański 2013) celem niniej-
szej pracy była próba określenia hierarchii 
ważności wybranych czynności, które miały 
wpływ na skuteczność gry wskazanych zes-
połów piłkarskich, ocenianej przez pryzmat 
ostatecznie zajętego miejsca w grupie siód-
mej eliminacji do młodzieżowych mistrzostw 
europy w piłce nożnej w 2015 r. dodatkowym 
celem była ocena sprawności strzeleckiej 
reprezentacji Polski U-21 w piłce nożnej w 
odniesieniu do drużyn, które bezpośrednio 
rywalizowały z nią o awans z grupy (jej koń-
cową klasyfikację przedstawiono w tabeli 1) 
do drugiej rundy kwalifikacji do młodzie-
żowych mistrzostw europy w 2015 r.

Wśród analizowanych zmiennych zna-
lazły się następujące kryteria sprawnego 
działania:

1. Aktywność strzelecka – liczba odda-
nych strzałów jednego zespołu w meczu.

2. Skuteczność strzelecka – uderzenie, 
którego skutkiem było zdobycie bramki; 
niestopniowana określona liczbowo suma 
działań ocenianych jako pozytywne w od-
niesieniu do realizacji celów gry.

3. niezawodność strzelecka – procentowo 
określona wartość, będąca stosunkiem liczby 
działań skutecznych do liczby wszystkich 
podejmowanych wykonań danego działa-
nia, zmierzających do realizacji celów.

założone cele pracy oraz charakterystyka 
analizowanych zmiennych pozwoliły na po-
stawienie następujących pytań badawczych 
odnoszących się do określonych kryteriów 
sprawności działania:

1. Czy aktywność strzałów do bramki 
miała wpływ na uzyskany wynik sportowy 
zespołów, a w konsekwencji ostatecznie za-
jęte przez nie miejsce w siódmej grupie eli-
minacyjnej?

2. Czy skuteczność strzałów do bramki 
miała wpływ na skuteczność gry zespołów, 
a w konsekwencji ostatecznie zajęte przez nie 
miejsce w siódmej grupie eliminacyjnej?

3. Czy niezawodność strzałów na bramkę 
przeciwników miała wpływ na skuteczność 
gry zespołów, a w konsekwencji ostatecznie 
zajęte przez nie miejsce w siódmej grupie 
eliminacyjnej?

4. Jak na tle pozostałych drużyn uplaso-
wała się reprezentacja Polski U-21 w kontek-
ście sprawności działania w akcjach zakoń-
czonych strzałem do bramki przeciwników?

mATeRIAł I meTodY 

obserwacji poddano dostępne na stronie in-
ternetowej uefa.com/under21 (dostęp: 27–
29.03.2015 r.) zapisy statystyczne meczów 
drużyn rywalizujących w grupie siódmej 
eliminacji do młodzieżowych mistrzostw 
europy w piłce nożnej w 2015 r.: Szwecji1, 
Grecji, Polski, Turcji i malty. Analizie pod-
legało łącznie 20 meczów, wśród których 19 
zakończyło się zwycięstwem jednej z drużyn. 

Uzyskane wyniki poddano analizie sta-
tystycznej, wykorzystując program Statisti-
ca 10.0 Pl. W celu porównania badanych 
zespołów pod względem sprawności strza-
łów zastosowano jednoczynnikową analizę 
wariancji (AnoVA). W przypadku istotnej 

1 Szwecja została zwycięzcą turnieju finało-
wego młodzieżowych mistrzostw europy w piłce 
nożnej w 2015 r.
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wartości testu „F” wykonano analizę porów-
nań wielokrotnych post-hoc HSd Tukeya. 
za statystycznie istotne uznano takie różnice 
średnich, których prawdopodobieństwo przy-
padkowości było mniejsze od 0,05.

WYnIKI

Przeprowadzona analiza sprawności strzałów 
pozwoliła wskazać na istotne statystycznie 
różnice na poziomie wszystkich trzech ba-
danych zmiennych. W zakresie ocenianej 
aktywności, skuteczności i niezawodności 
strzałów oddawanych przez zespoły rywali-

zujące w grupie siódmej różnice są statystycz-
nie istotne na poziomie istotności  = 0,05. 
Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji 
(AnoVA) przedstawiono w tabeli 2, a analizę 
porównań wielokrotnych post-hoc HSd Tu-
keya w tabeli 3.

Badane zespoły różniły się między sobą 
pod względem średniej aktywności strzałów 
(F = 3,404; df = 4,35). Jak wykazano w teście 
post-hoc w zakresie wyników dla wskazanej 
zmiennej, drużyna malty charakteryzowa-
ła się statystycznie istotnie niższymi wyni-
kami niż zespoły Polski i Turcji (p < 0,05). 
Średnia liczba strzałów na jednostkę meczo-
wą między pozostałymi dwoma (pierwszymi) 

Tab. 1. Końcowa klasyfikacja punktowa rywalizacji sportowej grupy siódmej  
eliminacji do MME 2015

Grupa siódma Wszystkie mecze
Bramki Punkty

lp. zespół mecze zwycięstwa remisy porażki

1 Szwecja 8 5 1 2 20–14 16
2 Grecja 8 5 0 3 20–10 15
3 Polska 8 5 0 3 17–10 15
4 Turcja 8 4 1 3 16–11 13
5 malta 8 1 0 8 2–30 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uefa.com/under21/season=2015/standings 

Tab. 2. Sprawność strzelecka zespołów rywalizujących w grupie siódmej o awans do drugiej rundy 
eliminacji do MME 2015 (analiza wariancji ANOVA)

zmienna SS efekt mS efekt SS Błąd mS Błąd F p

Aktywność strzałów 773,85 193,46 1929,25 56,84 3,404 0,019*
Skuteczność strzałów 28,00 7,00 76,38 2,18 3,208 0,024*
niezawodność strzałów [%] 1478,37 369,59 4582,59 130,93 2,822 0,040*

* istotność statystyczna przy p < 0,05
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uefa.com/under21/season=2015/standings 

Tab. 3. Sprawność strzelecka zespołów w grupie siódmej eliminacji do MME 2015  
(test post-hoc HSD Tukeya)

zmienne Szwecja
(1)

Grecja
(2)

Polska
(3)

Turcja
(4)

malta
(5) p*

Aktywność strzałów 13,38
(Sd = 7,29)

14,75
(Sd = 7,32)

18,25 5

(Sd = 11,59)
17,13 5

(Sd = 5,28)
5,75 3,4

(Sd = 3,92)
3-5 0,017
4-5 0,036

Skuteczność strzałów 2,50 5

(Sd = 1,64)
2,50 5

(Sd = 2,07)
2,13

(Sd = 1,55)
2,00

(Sd = 1,20)
0,25 1,2

(Sd = 0,46)
1-5 0,033
2-5 0,033

niezawodność strzałów 
[%]

23,18 5

(Sd = 15,53)
16,15

(Sd = 12,22)
11,70

(Sd = 8,14)
13,09

(Sd = 10,69)
4,51 1

(Sd = 9,14)
1-5 0,020

* (1–5) indeks górny oznacza numer zmiennej, dla której różnica między średnimi jest istotna przy p < 0,05
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uefa.com/under21/season=2015/standings
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zespołami rywalizującymi w grupie siódmej 
a ostatnią drużyną malty nie różniła się 
istotnie.

między średnimi wynikami dla zmiennej 
skuteczności strzałów w grupie siódmej także 
wykazano statystycznie istotne różnice (F = 
3,208; df = 4,35). na podstawie przeprowa-
dzonej analizy porównań wielokrotnych 
stwierdzono, że dwa najlepsze zespoły grupy, 
czyli Szwecja i Grecja, charakteryzowały się 
wyższymi średnimi parametrami skutecz-
ności strzałów na mecz niż najsłabsza w gru-
pie drużyna malty (p < 0,05). Warto zazna-
czyć, że chociaż Szwedzi i Grecy zdobywali 
średnio więcej goli w meczu (co potwierdzono 
empirycznie) niż maltańczycy, to w tych 
samych spotkaniach nie oddawali istotnie 
więcej strzałów. oznacza to, że nie aktyw-
ność strzałów, a precyzja tych oddawanych 
wpływa na zmienną określającą skuteczność 
ich wykonań. Skuteczność strzałów między 
drużynami Polski i Turcji oraz malty nie była 
istotnie różna. zespoły grupy siódmej eli-
minacji do młodzieżowych mistrzostw eu-
ropy w piłce nożnej w 2015 r. różniły się od 
siebie także pod względem średniego po-
ziomu współczynnika niezawodności (F = 
2,822; df = 4,35). zmienna ta różniła naj-
lepszy zespół Szwecji od drużyny z malty 
zajmującej ostatnie miejsce w grupie. W wy-
padku drużyny Szwecji średni meczowy 
współczynnik niezawodności wyliczono na 
23,18%, a w wypadku zespołu malty – na 
4,51%, przy poziomie istotności zróżnicowa-
nia wyników wynoszącym p < 0,05. oznacza 
to, że zarówno skuteczność, jak i niezawod-
ność wykonań badanego elementu tech-
niczno-taktycznego różnicowała zespoły skraj-
nie odbiegające od siebie prezentowanymi 
kompetencjami sportowymi. między zespo-
łami Szwecji i malty a drużynami z miejsc 
od 2. do 4. (Grecji, Polski i Turcji) nie od-
notowano statystycznie istotnych różnic w 
średnim osiąganym współczynniku nieza-
wodności strzałów.

Żadna z badanych zmiennych dotyczą-
cych sprawności strzeleckiej (aktywność, 
skuteczność i niezawodność strzałów) nie 
różnicowała istotnie czterech pierwszych 
zespołów rywalizujacych w grupie siódmej 
eliminacji: Szwecji, Grecji, Polski i Turcji. 
mimo że różnice między określonymi ze-

społami mogą wydawać się znaczące, nie 
potwierdziły tego wyniki przeprowadzonej 
analizy statystycznej.

Charakteryzując sprawność strzelecką 
reprezentacji Polski w piłce nożnej w eli-
minacjach do młodzieżowych mistrzostw 
europy w piłce nożnej w 2015 r. na tle rywa-
lizujących z nią drużyn narodowych, należy 
stwierdzić, że osiągnęła ona jedynie istotnie 
wyższe wyniki dotyczące aktywności strza-
łów w stosunku do wartości uzyskanej w tym 
samym elemencie gry przez zespół malty 
(p < 0,05). Rezultaty zaprezentowano na ry-
cinie 1.

zarówno poziom skuteczności (ryc. 2), 
jak i niezawodności (ryc. 3) oddawanych 
strzałów przez zespół polski nie różnił się 
statystycznie istotnie od poziomu wymie-
nionych zmiennych pozostałych młodzie-
żowych reprezentacji narodowych, które 
prezentowały odmienny poziom sportowy 
określany na podstawie ostatecznie zajęte-
go miejsca w grupie eliminacyjnej do mło-
dzieżowych mistrzostw europy w piłce noż-
nej w 2015 r.

Wyniki te są jednoznaczne, mimo że zróż-
nicowanie w natężeniu tych czynników po-
zornie może wydawać się znaczące (np. war-
tość współczynnika niezawodności strzałów 
reprezentacji Polski wyniosła 11,70% na mecz, 
podczas gdy drużyny Szwecji – 23,18%).

dYSKUSJA

Cel badawczy uwzględniał m.in. określenie 
hierarchii ważności określonych kryteriów 
sprawności działania w piłce nożnej, które 
dotyczyły wykonania strzałów do bramki 
drużyn narodowych rywalizujących w „pol-
skiej” grupie siódmej eliminacji do mme 
2015 oraz ocenę sprawności strzeleckiej pił-
karskiej reprezentacji Polski U-21 uzyskanej 
na tle bezpośrednich rywali. Wśród analizo-
wanych zmiennych znalazły się takie kry-
teria sprawnego działania w czasie gry, jak 
aktywność wszystkich uderzeń piłki do bram-
ki przeciwników, suma strzałów skutecznych 
i charakterystyczny dla nich współczyn-
nik niezawodności. dane pochodziły z ofi-
cjalnej strony organizatora zawodów – Unii 
europejskich związków Piłkarskich.
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* wynik jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA
** wynik analizy porównań wielokrotnych post-hoc HsD Tukeya

Ryc. 1. Aktywność strzelecka młodzieżowych zespołów rywalizujących grupie siódmej eliminacji  
do MME 2015

* wynik jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA
** wynik analizy porównań wielokrotnych post-hoc HsD Tukeya

Ryc. 2. Skuteczność strzelecka zespołów U-21 rywalizujących w grupie siódmej eliminacji  
do MME 2015 

* wynik jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA
** wynik analizy porównań wielokrotnych post-hoc HsD Tukeya

Ryc. 3. Niezawodność strzałów zespołów rywalizujących w grupie siódmej eliminacji do MME 2015
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odnosząc się do pierwszego pytania ba-
dawczego, należy stwierdzić na podstawie 
przeprowadzonych analiz statystycznych, że 
aktywność strzałów do bramki miała wpływ 
na efektywność gry zespołów piłkarskich 
w grupie siódmej eliminacji mme. zróżni-
cowanie takie w wymiarze aktywności wy-
kazano między zespołami Polski i Turcji 
a zespołem malty.

Średnia skuteczność oraz niezawodność 
strzałów do bramki mogła mieć natomiast 
wpływ na ostatecznie zajęte miejsce w siód-
mej grupie eliminacyjnej w przypadku zes po-
łów skrajnie różniących się od siebie prezen-
towanymi w trakcie turnieju kwalifikującego 
kompetencjami sportowymi. Po przeprowa-
dzeniu analizy skuteczności strzałów takie 
zróżnicowanie odnotowano między kadrą 
Szwecji i Grecji a zespołem malty, w wy-
miarze niezawodności zaś między drużyna-
mi malty a Szwecji. między młodzieżowymi 
reprezentacjami narodowymi zajmującymi 
w grupie siódmej miejsca od 1. do 4. (Szwecją, 
Grecją, Polską i Turcją) sprawność strzałów 
do bramki, rozumiana przez pryzmat aktyw-
ności, skuteczności i niezawodności, kształ-
towała się na poziomie zbliżonym. 

WnIoSKI

Adekwatnie do celu pracy oraz postawionych 
pytań badawczych dotyczących gry młodzie-
żowych piłkarskich reprezentacji narodo-
wych sformułowano następujące wnioski:

1. Przejawiana przez drużyny piłkarskie 
aktywność strzelecka ma wpływ na uzyskany 
wynik sportowy zespołów, a w konsekwencji 
zajęte przez nie miejsca w końcowych klasy-
fikacjach (np. w grupach eliminacyjnych).

2. Skuteczność i niezawodność strzelecka 
określa sprawność działań sportowych w sy-
tuacji drużyn odbiegających od siebie prezen-
towanym poziomem i jakością gry w stop-
niu skrajnym.

3. Reprezentacja Polski U-21 w piłce 
nożnej w eliminacjach do mme 2015 w zde-
cydowanej większości nie odbiegała pod 
względem sprawności strzeleckiej od zespo-
łów, z którymi rywalizowała w grupie eli-
minacyjnej.
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