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Temat: Ćwiczenia  z piłki nożnej – doskonalenie  techniki przyjęcia i uderzenia 
piłki wewnętrzną częścią stopy. Przepisy. 

 

 

Krótka rozgrzewka : -bieg w miejscu -1 min,  

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

- skib  C w miejscu – 30 s. 

- przeplatanka -15s. 

- cwał bokiem NP, NL 

- 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 

Doskonalimy elementy techniczne : 

https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4&t=5s 

 

Dodatkowe ćwiczenie – podanie i przyjęcie piłki ze ścianą prawa lewa noga pracuje, przyjąć prawą 
oddać lewą i przyjąć lewą oddać prawą.  

Kto może ćwiczy na dworze. 

Slalom – prowadzenie piłki na podwórku jeżeli macie miejsce – slalom ułóżcie np. z butelek . 

 

 

 

 

 

 



 

Do tych przepisów z wczoraj dokładam nowe - 

 

 

 
 
Przepisy gry- 
 

1. Boisko piłkarskie musi być prostokątne. W marcu 2008 roku Komitet 
Wykonawczy FIFA przyjął uchwałę, która zakłada, że wymiary boiska 
piłkarskiego muszą wynosić 105 metrów długości i 68 szerokości. Dotyczy 
to jednak tylko boisk powstałych od marca 2008 roku. Wcześniej były widełki 
i wymiary boiska do piłki nożnej różniły się w zależności od stadionu. Jedne 
kluby miały większe, a inne mniejsze boiska. 
 

2. W zawodach biorą udział dwie drużyny, każda 
składa się z jedenastu zawodników, przy czym 
jeden z nich jest bramkarzem. Zawody nie mogą 
być rozpoczęte, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim 
składzie mniej niż siedmiu zawodników. 

3. Mecz piłki nożnej trwa -dwie połowy po 45 
minut z przerwą 15 minutową pomiędzy nimi. 

 
4. Bramka jest zdobyta, jeżeli piłka całym swoim obwodem przekracza linię 

bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczką, zakładając, że 
drużyna, która zdobyła bramkę nie popełniła wcześniej jakiegokolwiek 
przewinienia przeciwko przepisom-gry.  
 
 

5. W piłce nożnej występują rzutów wolne: bezpośrednie i pośrednie. 
Wykonywane one są z miejsca przewinienia. 
 Przy wykonywaniu rzutu wolnego piłka musi nieruchomo leżeć w 
momencie wykonania rzutu, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go 
wykonał, nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba że została ona dotknięta 
przez innego zawodnika. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się 
w odległości co najmniej 9,15m od piłki.  
 
 
 
 
 Na razie tyle zapamiętajcie. 

 

Powodzenia: E. Marczewska- Buk 

 



 

 

 


