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Baseball to jeden z najbardziej popularnych sportów w USA.  Niewiele osób interesuje się tą

dyscypliną w Polsce. Warto to zrobić chociażby z tego względu, że jest to jedna z najlepszych 

dyscyplin do zarabiania na zakładach bukmacherskich z wykorzystaniem progresji. 

W tym raporcie znajdziesz podsumowanie progresji w MLB, czyli amerykańskiej lidze 

baseballa. Podsumowanie to sporządziłem na podstawie rzeczywistych progresji użytkowników 

serwisu eProgresja.pl, prowadzonych z wykorzystaniem Menadżera Progresji dla baseballa. Z 

raportu dowiesz się, jak dużo zarabiają użytkownicy serwisu na progresji MLB, które sposoby gry i 

drużyny są najbardziej zyskowne oraz ile najczęściej trwają takie progresje. Zapraszam do lektury.

Zyski użytkowników

Użytkownicy serwisu eProgresja.pl od 2008 roku mają możliwość prowadzenia progresji 

MLB z pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji internetowej - Menadżer Baseball. Od tego 

momentu do chwili obecnej, łączny zysk wszystkich użytkowników serwisu na progresji MLB 

wyniósł 575 301,01 zł (pięćset siedemdziesiąt pięc złotych i jeden grosz). Sumę zysków w 

poszczególnych sezonach znajdziesz w tabeli 1.

Sezon Łączny zysk [PLN]

2008 5 794,98

2009 11 454,70

2010 40 046,06

2011 190 769,96

2012 66 837,32

2013 182 238,24

2014 78 163,75

Razem 575 305,01

 Tabela 1: Zyski użytkowników w kolejnych sezonach

Jak widzisz, w każdym kolejnym sezonie użytkownicy serwisu osiągnęli znączycy zysk. 

Oczywiście nie wszyscy użytkownicy mają taki sam udział w łącznym zysku. Zyski najlepszych są 

znacznie wyższe od pozostałych, ze względu na zaangażowanie znacznie wyższego kapitału. 

Przeciętny zysk użytkownika, mierzony medianą, został przedstawiony w tabeli 2.
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Sezon Przeciętny zysk [PLN]

2008 46,22

2009 52,5

2010 92,5

2011 120,36

2012 80,76

2013 59,05

2014 105,00

  Tabela 2: Przeciętny zysk użytkownika w kolejnych sezonach

Niestety nie wszyscy osiągają pozytywne wyniki z progresji w baseballu. Zdarzają się 

użytkownicy kończący sezon z negatywnym bilansem, ale są oni w zdecydowanej mniejszości. 

Ogromna większość osób prowadzących progresje MLB w serwisie, faktycznie zarabiania na 

tym. Poniżej znajdziesz tabelę przedstawiającą procent użytkowników, który osiągnęli zysk w 

poszczególnych sezonach.

Sezon Zarabiający użytkownicy [%]

2008 100,00

2009 83,72

2010 78,95

2011 84,74

2012 79,79

2013 83,72

2014 82,35

Średnio 84,75

           Tabela 3: Procent zarabiających użytkowników w kolejnych sezonach

Poza premierowym sezonem, w którym wszyscy użytkownicy osiągnęli zysk, w kolejnych 

sezonach zarabiających użytkowników było mniej, lecz również bardzo wiele. Średnia na poziomie 

84,75% jest naprawdę znakomita. Dla porównania w najbardziej popularnej progresji w piłce 

nożnej, zyski osiąga około 75% użytkowników. Wynika z tego, zapewne trochę zaskakujący 

wniosek, że większe szanse na zyski daje progresja w MLB niż w piłce nożnej. 
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Dlaczego tak się dzieje? Na pewno nie z większej znajomości baseballa niż piłki nożnej. Na 

piłce zna się w naszym kraju przecież każdy :) Wynika to zapewne ze specyfiki tego sportu, w 

którym możliwe są tylko 2 rezultaty, co czyni ten sport znakomitym do progresji. Z pewnością w 

osiąganiu zysków użytkownikom pomagają także statystyki baseballowe dostępne w serwisie 

eProgresja.pl.

Najlepsze sposoby prowadzenia progresji w MLB

Z pomocą Menadżera Progresji dla baseballa użytkownicy serwisu eProgresja.pl mogą 

prowadzić progresje na zwycięstwo, porażkę, kontynuację serii, parzysty/nieparzysty wynik oraz 

wynik poniżej/powyżej wskazanej linii punktów. Dodatkowo te progresje mogą być prowadzone 

dla wszystkich meczów danej drużyny, tylko dla meczów domowych albo dla wyjazdowych lub 

wyłącznie dla 1. inningu.

W poniższej tabeli znajdziesz podsumowanie zysków dla każdego ze sposobów 

prowadzenia progresji w MLB, który był stosowany przez użytkowników. Znajdziesz w niej 

również procentowy udział danego sposobu w ogólnej liczbie progresji.
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Zdarzenie Rodzaj Zakres Zysk [PLN] Udział [%]

Wygrana Klasyczna Wszystkie 516 482,18 70,71

Porażka Klasyczna Wszystkie 38 662,94 14,85

Wygrana Trójkowa Wszystkie 8 064,22 2,93

Wygrana Klasyczna Dom 1 539,92 0,90

Nieparzysty wynik Klasyczna Wszystkie 1 245,00 0,07

Wygrana Klasyczna 1. inning dom 1 078,12 0,19

Porażka Klasyczna 1. inning 1 070,44 0,35

Under Klasyczna Wszystkie 908,70 0,24

Wygrana Klasyczna Wyjazd 861,91 0,12

Remis Klasyczna 1. inning 765,84 2,36

Porażka Klasyczna 1. inning dom 630,67 0,16

Wygrana Klasyczna 1. inning wyjazd 525,45 0,18

Remis Trójkowa 1. inning 293,00 0,22

Remis Klasyczna 1. inning dom 253,50 0,13

Porażka Klasyczna Dom 185,56 0,09

Remis Klasyczna 1. inning wyjazd 117,94 0,15

Kontynuacja serii Klasyczna Dom 55,00 0,01

Under Klasyczna Dom 25 0,04

Over Klasyczna Dom 19,61 0,04

Kontynuacja serii Trójkowa Wszystkie 15,43 0,49

Over Klasyczna Wszystkie 14,25 0,18

Over Klasyczna Wyjazd 9,30 0,02

Under Klasyczna Wyjazd 8,70 0,01

Kontynuacja serii Klasyczna Wyjazd -25,82 0,01

Porażka Klasyczna Wyjazd -37,14 0,29

Porażka Klasyczna 1. inning wyjazd -292,17 0,18

Remis Trójkowa 1. inning -297,45 0,04

Wygrana Klasyczna 1. inning -541,23 0,44

Wygrana Trójkowa Dom -707,41 0,02

Porażka Trójkowa Wszystkie -3 080,89 0,76

Kontynuacja serii Klasyczna Wszystkie -3 439,29 3,54

Parzysty wynik Klasyczna Wszystkie -11 622,78 0,28

Tabela 4: Zyski dla sposobów prowadzenia progresji MLB
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Najpopularniejsze i zarazem najbardziej zyskowne okazały się progresje na zwycięstwo i 

porażkę we wszystkich meczach. Pod względem popularności trzecie miejsce zajęła progresja na 

kontynuację serii, ale pod względem zyskowności był to drugi najgorszy sposób prowadzenia 

progresji. 

W sezonie 2014 użytkownicy serwisu zdecydowanie częściej stosowali progresję na 1. 

inning niż w poprzednich sezonach. Pod względem popularności progresji na remis w 1. inningu 

uplasowała się na piątej pozycji.

Z każdym kolejnym sezonem obserwujemy również rosnący udział progresji na mecze 

domowe i wyjazdowe. Za pomocą naszej wyszukiwarki statystycznej dla baseballa można 

błyskawicznie odnaleźć znakomite drużyny do takiej progresji.

Dużą popularnością cieszy się również progresja trójkowa. Ze względu na swoją specyfikę 

w piłce nożnej może ona trwać bardzo długo, jednak w baseballu jest zupełnie inaczej. Okresy pauz

nie są w tym przypadku zbyt długie, dlatego ten sposób progresji jest tak popularny.

Czas trwania progresji w MLB

Progresje w MLB są zazwyczaj bardzo szybko kończone pozytywnie przez użytkowników 

serwisu. Najczęściej następuje to już na 1 lub 2 poziomie. Poniższa tabela przedstawia ilość 

progresji zakończonych osiągnięciem zysku na poszczególnych poziomach.
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Poziom Ilość zakończonych Zakończonych łącznie [%]

1 18003 56,22

2 7727 80,77

3 3431 91,54

4 1369 95,84

5 614 97,77

6 310 98,74

7 172 99,28

8 95 99.58

9 44 99.72

10 40 99.84

11 21 99.91

12 15 99.96

13 7 99,98

14 3 99,99

15 2 99,99

17 1 99,99

18 1 100,00

Tabela 5: Ilość progresji MLB zakończonych pozytywnie na poszczególnych poziomach

Warto także spojrzeć na graficzną ilustrację tych danych na poniższym wykresie.
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Jak widać w tabeli 5, 9 na 10 progresji kończy się już do 3 poziomu. Na 100 progresji aż 

98 kończy się do 6 poziomu. Dane te oznaczają, że progresja w MLB kończy się pozytywnie 

zazwyczaj w ciągu zaledwie kilku dni, bo tak często odbywają się w tej lidze mecze.

W ten sposób możliwe jest wielokrotne inwestowanie tego samego kapitału w kolejne 

progresje w danym miesiącu. Jest to ogromna zaleta progresji w stosunku do progresji w piłce 

nożnej, która może trwać nawet ponad miesiąc. 

 10 najbardziej zyskownych drużyn w sezonie 2014

Na koniec tego raportu, chciałbym przedstawić listę dziesięciu najbardziej zyskownych 

drużyn dla progresji w MLB. Listę tę sporządziłem na podstawie progresji użytkowników w 

sezonie 2014. 

Drużyna Zdarzenie Zysk

Detroit Zwycięstwo 13 299,96

Oakland Zwycięstwo 11 327,94

Houston Porażka 8 405,79

St. Louis Zwycięstwo 6 448,36

Minnesota Porażka 6 191,57

Texas Zwycięstwo 5 205,95

LA Dodgers Zwycięstwo 4 504,43

Arizona Parzysty wynik 4 100,00

NY Yankees Zwycięstwo 4 078,38

Kansas City Zwycięstwo 3 793,67

Tabela 6: 10 najbardziej zyskownych drużyn w sezonie 2014

Na uwagę zasługuje ósme miejsce Arizony dla progresji na parzysty wynik, która w 

ogólnym zestawieniu wypadła najgorzej ze wszystkich rodzajów progresji. Wynika z tego, że w 

każdym rodzaju progresji w baseballu można znaleźć wartościowe zespoły.
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Podsumowanie

 Raport ten nie pozostawia żadnych wątpliwości – progresja dla baseballu to bardzo dobry 

sposób na zarabianie na zakładach bukmacherskich.  Ewidentnie pokazują to twarde dane o 

progresjach użytkowników serwisu. Aż 84,75% użytkowników osiągnęło zysk z takiej progresji. 

Jak na zakłady bukmacherskie jest to naprawdę znakomity rezultat.

Oczywiście, jak to w zakładach, zawsze istnieje pewne ryzyko. Dane pokazują jednak, że 

jest ono  mniejsze niż w progresjach dla innych sportów, np. dużo bardziej popularnej progresji w 

piłce nożnej.  Z pewnością ryzyko to można dodatkowo zminimalizować wykorzystując narzędzia 

dostępne w serwisie eProgresja.pl: statystyki baseballowe, wyszukiwarkę statystyczną oraz 

Menadżera dla baseballa.

Od sezonu 2015 w serwisie pojawiły się statystyki dla dwóch nowych lig baseballowych 

- japońskiej NPB oraz meksykańskiej LMB. Dzięki temu użytkownicy serwisu mają jeszcze 

więcej możliwości zarabiania na progresji w baseballu.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o progresji w baseballu, to zapraszam do serwisu 

eProgresja.pl: http://www.eprogresja.pl/progresja/progresja_w_mlb/ 

Polecam również zupełnie darmowy kurs e-mailowy, w którym poznasz podstawy 

progresji w baseballu i dowiesz się jak za jej pomocą skutecznie zarabiać na zakładach. Na kurs 

możesz zapisać się na: http://zarabianiemlb.eprogresja.pl/ 

Chętnie odpowiem również na Twoje pytania dotyczące tego raportu i progresji w baseballu.

Dane kontaktowe znajdziesz na: http://www.eprogresja.pl/kontakt/ 
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