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Wprowadzenie 
 

Poradnik do 2014 FIFA World Cup Brazil to kompletny przewodnik po świecie specjalnej edycji 
najpopularniejszej piłkarskiej serii gier komputerowych – FIFA – poświęconej Mistrzostwom Świata 
odbywającym się w Brazylii. W solucji znajdziesz dokładny opis wszystkich głównych trybów 
rozgrywki – prześledzisz tutaj dokładną kolejność rozgrywania spotkań w ramach modułów „Road 
to the FIFA World Cup” i „2014 FIFA World Cup”. Poradnik zawiera również szereg przydatnych 
porad w kontekście części „Captain Your Country”, gdzie staramy się przejąć opaskę kapitana 
wybranej reprezentacji narodowej. Nie zabrakło utaj również dokładnego opisu wszystkich 60 
wyzwań wchodzących w skład modułu „Story of Qualifying”. Ponadto znajdziesz tutaj garść 
przydatnych informacji na temat nowych mechanizmów rozgrywki, w szczególności zmian w 
kontroli nad futbolówką oraz wyprowadzania ataków pozycyjnych. Poradnik nauczy Cię także jak 
rozpraszać zawodników wykonujących rzuty karne, jak zagrozić bramce przeciwnika z rzutu 
rożnego za pomocą szybkich taktyk i skutecznie wykorzystać nadarzające się okazje. Finalnie 
dowiesz się również co zrobić, by Polska sięgnęła (niestety tylko wirtualnie” po puchar świata. 

Zawartość poradnika: 

 Szczegółowy opis trybów „Road to the FIFA World Cup”, „World Cup Finals” i “Captain Your 
Country” wraz z zestawem porad; 

 Opis i porady odnoszące się do wyzwań wchodzących w skład modułu „Story of Qualifying”; 

 Opis nowego systemu obrony rzutów karnych; 

 Opis szybkich taktyk przy wykonywaniu rzutów rożnych; 

 Opis kompletnej drogi reprezentacji Polski aż do zwycięstwa w finale Mistrzostw Świata; 

 Spis wszystkich reprezentacji dostępnych w grze; 

 Zestaw trofeów oraz osiągnięć. 

Amadeusz „ElMundo” Cyganek (www.gry–online.pl) 
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