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Temat: Wychowanie fizyczne w domu . Piłka nożna – ćwiczenia z piłką. 

 

Krótka rozgrzewka : -bieg w miejscu -1 min,  

-bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan  ( skib A)– 30 sekund, 

- skib C w miejscu – 30 s. 

- pajacyki 15 – 20 razy, 

- przysiady 10-15 razy 

-szeroki rozkrok -przysiad na prawej i lewej nodze  

- w rozkroki – opad tułowia i skrętoskłony -20 razy 

- bieg w miejscu – 1 min 

 

Link : 
https://www.youtube.com/watch?v=yHCZunlpKvc&fbclid=IwAR0yj2RvjtnvZIr333bsbN8LutQ8agVKhBu 
ykt_8sKIFFUHyIoxKtPe155A 

 

Doskonalimy ćwiczenia  z  piłką.  Niektóre ćwiczenia są trudne i trzeba trochę więcej poćwiczyć żeby 
je wykonać, wybierzcie sobie 3 ćwiczenia i doskonalcie je , możecie też niektóre ćwiczenia wykonać 
ze ścianą.  Zachęcam też do ćwiczeń na własnym podwórku. 

 

Przepisy –  wymiary boiska do piłki nożnej, bramki 

 

Mecze rozgrywane są na polu gry wyznaczonym w postaci prostokąta o szerokości od 45 do 90 
m i długości od 90 do 120 m (przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że boisko nie może być 
kwadratem, dla meczów międzynarodowych od marca 2008 FIFA ustanowiła wymiary boisk 
105x68). Dwie krótsze linie nazywają się liniami końcowymi przy czym odcinek między słupkami 
– linią bramkową, natomiast dwie dłuższe – liniami bocznymi. Po przeciwległych stronach pola 
gry, na środku linii bramkowych, ustawione są bramki o szerokości między wewnętrznymi 
krawędziami słupków 7,32 m i wysokości dolnej krawędzi poprzeczki od podłoża 2,44 m. Zawody 
są rozgrywane piłką, która powinna mieć obwód nie mniejszy niż 68 cm i nie większy niż 70 cm, a 
jej masa powinna wynosić od 410 do 450 gramów. Przy rozpoczęciu zawodów ciśnienie 
powietrza we wnętrzu piłki musi wynosić od 0,6 do 1,1 atmosfery.  



 

Interwencja bramkarza 

Pełny skład drużyny liczy 11 zawodników, w tym bramkarz. Drużyna może również wyznaczyć 
maksymalnie do 7 zawodników rezerwowych (w rozgrywkach międzynarodowych rangi 
mistrzowskiej do 12). Personalia wszystkich zawodników muszą być wpisane do sprawozdania 
sędziowskiego, które musi być dostarczone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. W 
trakcie spotkania drużyna może dokonywać wymian zawodników, których liczba zależy od 
regulaminu danych rozgrywek. Zawodnik wymieniony nie może znaleźć się ponownie na placu 
gry.  

 

 



Jakie wymiary ma boisko piłkarskie? 
Boisko do piłki nożnej składa się z kilku elementów, które również muszą mieć takie same wymiary. Długość pola karnego wynosi 
16,50m, a szerokość 40,32 m. W nim znajduje się pole bramkowe - długie na 5,50 metra, a szerokie na 18,32 metra.  

Na środku boiska piłkarskiego znajduje się okrąg, którego promień wynosi 9,15 m. W momencie wznawiania gry ze środka, nie mogą 
znajdować się w nim inni zawodnicy. Najważniejszym elementem boiska są oczywiście bramki. Ich wymiary to 7,32 m szerokości i 2,44  

 

 


