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  1.1.  WprowadzenieWprowadzenie

Poradnik  ten  został  napisany  przez  osobę,  która  uważa,  że 

nawet jedna złotówka wydana ryzykownie (w sposób hazardowy) 

to  bezmyślna  strata  pieniędzy.  Przecież  na  tę  złotówkę  mogą 

czekać chore i biedne dzieci, ludzie z hospicjum czy instytucje 

charytatywne. Dla nas jedna złotówka może być niezbyt cennym 

krążkiem,  a  dla  nich  bezcennym darem.  Jednak,  jeżeli  ryzyko 

straty tej złotówki  jest  małe, zbliżone do prawdopodobieństwa 

spowodowania  wypadku  samochodowego,  a  ewentualny  zysk 

może pomóc nie tylko nam, to nie można przejść obojętnie obok 

takiej możliwości zarabiania. 

Tak  jak  poradniki  dla  kierowców  nie  są  złotym  środkiem 

bezpiecznej  jazdy,  tak  samo  ten  poradnik  nie  jest  złotym 

środkiem, by nie przegrywać. Jednak zasady w nim zawarte są 

bardzo  cenne  nie  tylko  dla  początkujących,  ale  także  dla 

zaawansowanych graczy. Nawet jeżeli uważamy, że je znamy to 

warto  o  nich  sobie  często  przypominać.  Najczęstszym  błędem 

hazardzistów  jest  małe  wykorzystywanie  własnej  wiedzy 

i doświadczenia.  Często  popełniają  oni  te  same  błędy.  Zasady 

w tym poradniku mogą okazać się dla niektórych graczy bardzo 

wymagające.  Kogoś,  kto  marzy  o  nowym  samochodzie  ciężko 
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przekonać,  że  jednorazowo  może  wygrać  kwotę  potrzebną  do 

zakupu  tylko  jednego  koła.  Dlatego  ten  poradnik  jest 

przeznaczony  dla  osób  bardzo  rozważnych  i  przezornych.  Dla 

tych,  które  potrafią  zrezygnować  z  mało  realnych,  bardzo 

wysokich wygranych (jednorazowych). Osiągnięcie największego 

bezpieczeństwa  to  cel  tego  poradnika.  Niekoniecznie  musi  to 

oznaczać zmniejszenie dochodów!

Duże bezpieczeństwo pozwala nam na zwiększenie obrotów, a co 

za tym idzie, zwiększenie zysków. Taka strategia może bardziej 

przypominać inwestycję niż zwykłą grę,  a efekt  końcowy może 

przekroczyć nawet nasze marzenia, a wtedy będzie nas stać na 

zakup nie tylko jednego samochodu.

Niestety w poradniku są zawarte tylko suche zasady. Nauka gry 

należy do Ciebie. Tak jak książki dla kierowców nie są w stanie 

nauczyć  Cię  sprawnego  prowadzenia  pojazdu,  tak  samo  po 

przeczytaniu  tego  poradnika  nie  będziesz  odpowiednio 

przygotowany do prawidłowego prowadzenia gry. Dlatego nawet 

jeśli  jesteś  zaawansowanym  graczem,  nie  porywaj  się 

na wysokie stawki. Naucz się z powodzeniem grać na najniższych 

stawkach,  nawet  gdyby  zysk  był  bardzo  mały.  Musisz  sam 

nauczyć  się  poprawnego  typowania,  wyboru  strategii  oraz 

wstrzemięźliwości, która ochroni nie tylko Twoje pieniądze, ale 

i Twoją psychikę. Ten poradnik będzie dla Ciebie tylko dobrym 
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przewodnikiem  w  tej  nauce.  Dopiero,  gdy  opanujesz  te 

elementy  gry,  będziesz  mógł  zwiększyć  swoje  obroty,  które 

przyniosą oczekiwane zyski.

Poradnik  rzuca  nowe  światło  na  bardzo  znaną  i  popularną 

metodę gry, jaką jest progresja. Wykorzystując poniższe tajniki 

progresji,  najbardziej  zaawansowani  mogą  uzyskiwać  bardzo 

duże  dochody.  Przykłady  zawarte  w  tym  poradniku  są 

przedstawione  na niskich  stawkach,  by  metoda  była  realna dla 

wszystkich.  Zastosowanie  się  do  zawartych  w poradniku 

wskazówek  zmniejsza  ryzyko  do  zera  (w praktyce).  Dlatego  od 

Ciebie,  a właściwie  od  Twojego  wtajemniczenia  i  Twojego 

portfela zależy dobór stawek.

Większość  rad  zawartych  w  tym  poradniku  podporządkowana 

jest  grze  progresywnej.  Jest  to  jedyna  skuteczna  metoda  na 

uzyskiwanie  stałych  dochodów.  Taką  metodą  próbują  szukać 

swojej  szansy  multilotkowicze.  Dlatego  znajdziesz  w  tym 

poradniku porównanie najpopularniejszej gry losowej, jaką jest 

multilotek z zakładami bukmacherskimi.  Znajdziesz odpowiedź, 

kiedy grać w multilotka, a kiedy odwiedzić bukmachera.

Jeżeli  jednak jesteś przeciwnikiem progresji,  znajdziesz w tym 

poradniku  systemy  skrócone  zakładów  bukmacherskich.  Są  one 

bardzo atrakcyjne, dają możliwość popełniania błędów i są dużo 

tańsze  od  systemów  pełnych.  Nawet  jeżeli  stać  Cię  na  grę 
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systemami  pełnymi,  skrócone  mogą  przynieść  więcej  korzyści. 

Można grać nimi  na dowolną ilość meczów.  Znajdziesz  również 

atrakcyjne  rady,  które  pomogą  Ci  w  typowaniu  meczów 

i w wyborze  bukmachera.  Przyjemnej  lektury. 3. Multilotek  a 

zakłady bukmacherskie

Wygrane rzeczywiste

Podstawową rzeczą przy wyborze gry jest prawdopodobieństwo, 

które  w  grach  liczbowych  jest  łatwe  do  obliczenia 

matematycznie.  Natomiast  w  grach  bukmacherskich  można 

odwołać  się  do  statystyk.  Według  nich  prawdopodobieństwo 

danego zdarzenia  jest  od 10 do 20% niższe niż  kurs.  Zdarzenie 

o kursie  1,8  osiąga  prawdopodobieństwo  statystyczne  równe 

1/2.  Jest  to  również  prawdopodobieństwo matematyczne,  przy 

zdarzeniach  o  dwóch  możliwych  wynikach  i  równym  kursie. 

Zdarzenie o kursie 2,0 osiąga statystycznie prawdopodobieństwo 

nie  mniejsze  niż  1/2,4.  Zatem  możemy  przyjąć,  że 

prawdopodobieństwo  trafienia  remisu  o  kursie  3,5  wynosi  ok. 

1/4.  Jest  to  prawdopodobieństwo  podobne  do  tego,  z jakim 

losowane  są  liczby  w  multilotku.  Grając  na remisy  nie  trzeba 

posiadać  wiedzy  sportowej  (są  bardzo  przypadkowe)!  Zatem 

możemy  porównać  grę  w  zakładach  bukmacherskich 

z multilotkiem. 
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W  zakładach  bukmacherskich  wygrana  jest  iloczynem  kursów 

obstawionych  zdarzeń  i postawionej  stawki  na  Twoim kuponie. 

W firmach  internetowych  nie  pobiera  się  żadnych  podatków. 

W multilotku  wygrane  wypłacane  są  według  tabeli  ogłoszonej 

przez  Totolotek  S.A.  Niestety  nie  jesteśmy  zwolnieni 

z podatków.  Pierwszy,  na  kulturę  fizyczną,  dodawany  jest  do 

Twojej  stawki  i  wynosi  25%.  Drugi,  dochodowy  za  wygrane 

powyżej  2280  PLN,  wynosi  10%.  Możemy,  zatem  policzyć 

rzeczywistą wygraną w zależności od faktycznie wydanej stawki. 

Stawka  rzeczywista  jest  stawką  podstawową  plus  25%  podatku 

na kulturę fizyczną,  czyli  2+0,5=2,5.  Wygrana za 10 trafionych 

liczb  według  tabeli  totolotka  to  125  000  razy  stawka 

podstawowa.  Chcąc  obliczyć  naszą  wygraną  w  stosunku  do 

rzeczywistej stawki musimy 125 000 podzielić przez 1,25. Zatem 

nasza  wygrana  wyniesie  100 000  razy  stawka  rzeczywista. 

Musimy  uwzględnić  również  dziesięcioprocentowy  podatek.  Po 

jego uwzględnieniu, rzeczywista wygrana to 90 000 razy stawka 

rzeczywista.

Totolotek  zmienił  wysokości  wygranych  oraz  podstawową 

stawkę. Warto zauważyć, że zwiększono wygrane, które bardzo 

rzadko padają. Obecna stawka wynosi 2 zł plus 50 gr.
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Tabela 1.  Wysokość rzeczywistych wygranych w multilotku w zależności  od 

rzeczywistych stawek.

T
R
A
F
I
E
N
I
A

ILOŚĆ SKREŚLEŃ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 x 90000,0

9 x 3600,0 x 25200,0

8 x 208,0 x 800,0 x 7920,0

7 x 56,0 x 120,0 x 240,0 x 2160,0

6 x 4,8 x 16,8 x 24,0 x 80,0 x 520,0

5 x 1,6 x 3,2 x 8,0 x 8,0 x 48,0 x 280,0

4 x 0,8 x 0.8 x 1,6 x 1,6 x 3,2 x 8,0 x 33,6

3 x 0,8 x 0,8 x 1,6 x 3,2 x 21,6

2 x 0,8 x 0,8 x 6,4

1 x 1,6

Jeżeli gramy za stawkę podstawową  tabela jest mało czytelna. 

Bez  kalkulatora  trudno  policzyć  wygraną.  Jednak,  jeżeli 

zainwestujemy  10 PLN  (kupon  o  stawce  podstawowej  x 8) 

rachunek  jest  prosty.  Tabela  dokładnie  przedstawia  nam 

wygraną.  Jeżeli  trafimy  7  liczb  przy  7  skreśleniach,  to 

otrzymamy 2 160 x 10 = 21 600 PLN, a jeżeli trafimy 7 liczb przy 

10 skreśleniach otrzymamy 56 x 10 = 560 PLN.
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  6.6.  Systemy w zakładach bukmacherskichSystemy w zakładach bukmacherskich

Systemy pełne

Przy  grze  dużą ilość  meczów prawdopodobieństwo porażki  jest 

wysokie, gdyż nie możemy popełnić ani jednego błędu. 

By  uzyskać  wygraną  w  przypadku  nawet  kilku  błędów  bardzo 

przydatne są systemy. 

Systemem  pełnym  nazywamy  wszystkie  kombinacje  określonej 

ilości meczów z grupy wszystkich typowanych spotkań. 

Przykładowo,  wybieramy  grupę  sześciu  meczów  stawiając  na 

trzy spotkania w każdym zakładzie. 

Możliwości  jest  dwadzieścia.  Koszt  takiego systemu jest  spory, 

ale wygrywamy już przy trzech błędach.
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Systemy skrócone

Systemy pełne charakteryzują się  tym, że wiemy, ile  zarobimy 

przy  określonej  ilości  trafień.  Niemniej  są  bardzo  drogie.  By 

zaoszczędzić  i móc grać systemem, na który  nas  stać,  możemy 

zastosować  systemy  skrócone.  Można  stosować  je  na  dowolną 

ilość meczów.

Pod  każdy  wymieniony  numer  należy  podstawić  kolejny 

typowany przez siebie mecz.

Oto niektóre z nich:

– system 2z5 – 5 zakładów (w systemie pełnym 10)

1) 1  3

2) 1  4

3) 2  4

4) 2  5

5) 3  5

Opłacamy tylko 5 zakładów, czyli koszty są dwukrotnie mniejsze 

niż w systemie pełnym.
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Przy trafieniu wszystkich meczów, wygrywamy dwa razy mniej, 

proporcjonalnie do stawki, co jest oczywiste.

Przy trafieniu 4 meczów (1 błąd) 3 zakłady są bezbłędne, czyli 

również dwa razy mniej, proporcjonalnie do stawki.

Przy trafieniu 3 meczów (2 błędy) 1 lub 2 zakłady są bezbłędne, 

czyli  proporcjonalnie 33% mniej lub 33% więcej niż w systemie 

pełnym.  Prawdopodobieństwo  mniejszej  lub  większej  wygranej 

wynosi 50%.

Przy trafieniu 2 meczów (3 błędy) możemy stracić całą stawkę 

lub  uzyskać  wygraną w jednym zakładzie.  Prawdopodobieństwo 

wygranej  wynosi  50%.  W takim przypadku  uzyskujemy wygraną 

dwa  razy  wyższą  niż  w  systemie  pełnym.  Jest  to  duża  zaleta 

systemów skróconych.  Wygrane  przy  małej  ilości  trafień  mogą 

być  nawet  kilkakrotnie  wyższe  niż  w  systemie  pełnym.  Na 

przykład  w  systemie  skróconym  4z10  przy  6  błędach  możemy 

wygrać 1/10 x kurs x stawka. W systemie pełnym przy 6 błędach 

wygrana  jest  wprawdzie  gwarantowana,  ale  aż  21  razy  niższa 

i wynosi 1/210 x kurs x stawka.

Systemy skrócone są dużo atrakcyjniejsze niż systemy pełne.

Gwarancje podają minimalną ilość wygranych!!!
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– system 5z11 – 11 zakładów (462!!!)

  1) 1  2  3  9  11

  2) 1  2  6  8  10

  3) 1  3  4  7  10

  4) 1  4  5  8  11

  5) 1  5  6  7  9

  6) 2  3  5  7  8

  7) 2  4  5  9  10

  8) 2  4  6  7  10

  9) 3  4  6  8  9

10) 3  5  6  10  11

11) 7  8  9  10  11

Tabela 16. Gwarancje systemu skróconego 5z11.

ilość trafień ilość 
wygranych 
zakładów

orientacyjne wygrane przy średnim kursie
1,5 2,0 3,1

11 11 83,60 352,00 3 146,00
10 5 38,00 160,00 1 430,00
9 2 15,20 64,00 572,00
8 1 7,60 32,00 286,00
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  7.7.  Atrakcyjne metodyAtrakcyjne metody

Gra na dwie szanse – metoda Cover

Typowanie  na  dwie  szanse  1X  lub  X2  (inaczej  zwane  grą  na 

podpieranie  się  remisem)  cieszy  się  sporą  popularnością. 

Niestety  taka  gra  przynosi  niskie  wygrane  z  powodu  małych 

kursów.

By zwiększyć nasze  zyski,  stawiamy większość  stawki  na  wynik 

rozstrzygnięty. Na remis wydajemy odpowiednio mniej. W razie 

trafienia takiego wyniku odzyskujemy postawioną stawkę. Taką 

metodę nazywamy Coverem.

Przykład:

Do  wcześniejszych  spotkań  o  ogólnym  kursie  3,0  dodajemy 

zdarzenie z podwójną szansą o kursie 1,3.

Tradycyjnie  otrzymamy kurs  3,0  x  1,3  =  3,9.  Wydając  100 PLN 

wygrywamy 390 PLN.

Podwójną szansę rozbijamy na dwa kupony.
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Pierwszy kupon w przypadku remisu (kurs 3,1) za 11 PLN, czyli 

wygrana wynosi 11 PLN x 3,0 x 3,1 = 102,3 PLN – zwrot stawki.

Drugi kupon w przypadku wyniku rozstrzygniętego (kurs 2,0) za 

pozostałą  sumę,  czyli  wygrana  wynosi  89 PLN  x  3,0  x  2,0  = 

534 PLN.

Otrzymaliśmy  za  pomocą  metody  Cover  kurs  5,34.  Oczywiście 

można regulować go stawkami, wydając np. 20 PLN na remis.

Wygrywamy 20 PLN x 3,0 x 3,1 =186 PLN, czyli stawkę x 1,86.

Za  pozostałe  80 PLN  możemy  wygrać  480 PLN,  czyli  stawkę 

x 4,8. 

Bardzo istotne jest, że częściej padają wyniki rozstrzygnięte niż 

remisy!!!  Grając  na dwa  kupony  mamy  dużą  szansę  na 

zwiększenie swojej wygranej.

Dla bezpieczeństwa możemy nieco zmienić tę metodę. Pierwszy 

kupon stawiamy TYLKO na remis. By stawka się zwróciła musimy 

wydać 30 PLN. Drugi kupon stawiamy tak jak poprzednio, z tym, 

że pozostało nam 70 PLN. Wygrana wynosi 420 PLN.

W takim przypadku ciekawym rozwiązaniem jest wybór meczu 

z podwójną  szansą  w dniu  następnym  po  pozostałych 

spotkaniach.  Wtedy  możemy  wydać  tylko  70 PLN  na  swoje 
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typy  plus  wynik  rozstrzygnięty  w  meczu  z  podpórką.  Jeżeli 

popełnimy błąd w pierwszym dniu, to zaoszczędzimy 30 PLN. 

Nie stawiamy już na remis. Kwotę 30 PLN wydajemy dopiero 

w  dniu  meczu,  jeżeli  poprzednie  spotkania  wytypowaliśmy 

poprawnie.
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  9.9.  Progresja w zakładach bukmacherskichProgresja w zakładach bukmacherskich

Remisy

Nie  sposób  nie  wspomnieć  o  progresji  na  remisy.  Jest  ona 

popularna,  ale  czy  skuteczna?  Najczęściej  stosowaną  metodą 

ustalania stawek jest ciąg Fibonacciego.

Tabela 33 .Ciąg Fibonacciego przy kursie3,0.

poziom stawka koszt wygrana zysk
1 2 2 6 4
2 2 4 6 2
3 4 8 12 4
4 6 14 18 4
5 10 24 30 6
6 16 40 48 8
7 26 66 88 12
8 42 108 126 18
9 68 176 204 28

10 110 286 330 44
11 178 464 534 70
12 288 752 864 112
13 466 1218 1398 180
14 754 1972 2262 290
15 1220 3192 3660 468

Gra  na  remisy  charakteryzuje  się  dużą  losowością,  dlatego 

musimy  zaczynać  od  najniższych  stawek  nawet  przy  dużym 

kapitale. Skutek jest taki, że gra na pierwszych poziomach nie 

daje żadnej korzyści ekonomicznej. Przy posiadaniu 3192 zł (15 

poziom) wygrana 2 zł to tylko 0,06% kapitału. Zysk w wysokości 

niespełna  1%  otrzymujemy  dopiero  na  9  poziomie.  Dlatego 
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zwolennicy  takiej  progresji  wolą  wygrywać  na  wysokich 

poziomach,  co  krytycznie  zmniejsza  bezpieczeństwo.  Trzeba 

pamiętać  o  losowości  remisów.  Nawet  gdy  wydaje  się,  że 

wybrana drużyna powinna przerwać serię bez remisów, to i tak 

prawdopodobieństwo  jego  wystąpienia  jest  podobne  jak  na 

początku progresji.  Gdyby było inaczej,  kursy  na remisy takiej 

drużyny gwałtownie by spadały.

Dodatkowym mankamentem jest  fakt,  że  jeśli  gramy na  jedną 

drużynę,  która  w  końcu  powinna  zremisować,  tracimy  czas. 

Jeżeli  wygrywamy  miesięczny  zysk  będzie  mniejszy  niż  1% 

kapitału,  a  jeśli  przegrywamy,  obgryzamy  paznokcie 

i zastanawiamy  się,  czy  ryzykować  dalej.  Bywają  ciągi  bez 

remisów  przekraczające  15  poziom,  wtedy  koszty  progresji 

liczymy w dziesiątkach tysięcy.

Jeżeli  ktoś  preferuje grę na remisy to ciekawym rozwiązaniem 

jest  zastosowanie  systemów  takich  jak  te  w  rozdziale 

porównującym bukmachera z multilotkiem (str. 18)

Przykładowo  w   systemie  2z8  trafiając  tylko  4  remisy 

uzyskujemy  dwukrotny  zysk.  Trafiając  trzy  remisy 

otrzymujemy  pełny  zwrot  stawki.  Dodając  „pewniaka”  z 

częściową  podpórką(coverem),  możemy  uzyskać  system, 

który sprawdzi  się  nawet w progresji.  Wadą systemów może 
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być  ich  koszt,  chociaż  niekoniecznie  („Zakłady  za  grosz”  – 

str.  69)  .
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Jak skorzystać z wiedzyJak skorzystać z wiedzy  
zawartejzawartej  ww  pełnejpełnej  wersji ebooka?wersji ebooka?

Więcej  praktycznych  wiadomości  dotyczących  zakładów 

sportowych i bukmacherskich oraz multilotka znajdziesz w pełnej 

wersji ebooka. Zapoznaj się z opisem na stronie:

http://zaklady-sportowe.zlotemysli.pl

Poznaj wady i zalety
zakładów sportowych i bukmacherskich

oraz multilotka!
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  POLECAMY TAKŻE PORADNIKI: POLECAMY TAKŻE PORADNIKI:

Stań się postrachem bukmacherów – Bartłomiej Boruta

Skuteczne systemy obstawiania,  
których boją się bukmacherzy, zostały ujawnione!

Odkryj  wypróbowane  systemy  matematyczne  i strategie 
gry,  które  dadzą  Ci  przewagę  nad  bukmacherem oraz 
poznaj  "Złote  Zasady",  dzięki,  którym  przestaniesz  popełniać 
błędy i nareszcie zaczniesz wygrywać. 

Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: 
http://zaklady-bukmacherskie.zlotemysli.pl

"W pełni  profesjonalnie  napisany poradnik  na temat  zakładów bukmacherskich 
zarówno dla początkujących jak i doświadczonych graczy. Myślę, że każdy znajdzie 
tu dla siebie wiele cennych rad jak grać a przede wszystkim jak wygrać." 

Piotr Trębicki 

Multilotek kontra zakłady sportowe i bukmacherskie – 
Arkadiusz Kwiatkowski

Poznaj sekrety skutecznego i bezpiecznego 
wygrywania!

Poznaj  niesamowicie  skondensowaną  i  autorską  wiedzę 
zawierającą  metody,  dzięki  którym  znacznie  zmniejszysz 
ryzyko i zwiększysz prawdopodobieństwo wygranych. 

Poznaj  zupełnie  nowe  podejście  do  najbardziej  znanej 
metody,  jaką  jest  progresja,  a  także  dokładnie  rozpisane 
zakłady  skrócone  (olbrzymia  oszczędność!)  z  podanymi 
gwarancjami wygranych! 

Więcej o tym poradniku przeczytasz na stronie: 
http://zaklady-sportowe.zlotemysli.pl

"Koszt zakupu już mi się zwrócił po paru dniach :)))). Napisany wyraziście i nawet 
mało wtajemniczeni w tę tematykę dadzą sobie świetnie radę. Polecam szczególnie 
zdrowo myślącym i tym którzy pasjonują się zakładami sportowymi." 

Krzysztow Kurowicki 47 lat, prowadzi działalność gospodarczą

Zobacz pełen katalog naszych praktycznych poradników 
na stronie www.zlotemysli.pl 
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