
Zalecenia z wychowania fizycznego-  klasa V a i V c ( 04- 06.05.2020r.) 

Temat: Gry zespołowe- podstawowe zasady i przepisy gry w piłkę nożną oraz 

mini piłkę nożną. 

 

Witam Was serdecznie! 

Na dzisiejszych zajęciach chciałabym przedstawić Wam podstawowe zasady i przepisy gry w piłkę 

nożną. Proszę się dokładnie zapoznać, ponieważ na następnej lekcji będą pytania, na które będzie 

trzeba odpowiedzieć. 

  PIŁKA NOŻNA 

  

Urządzenie i sprzęt 

Boisko do gry (musi mieć kształt prostokąta. Jego długość nie może przekraczać 120 m i nie może być 

mniejsza niż 90 m; szerokość nie może przekraczać 90 m i być mniejsza niż 45 m. 

Dłuższe linie graniczne nazywają się liniami bocznymi, a krótsze liniami bramkowymi. Boisko powinno 

mieć równą nawierzchnię, najlepiej trawiastą. Wymiary bramek: wysokość 244 cm, szerokość 732 

cm. 

Piłka do gry ma ciężar 395-453 g. Dla chłopców do 15 lat można używać piłek lżejszych, np. piłki 

siatkowej. 

Zawodnicy 

Drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników (w tym bramkarz). Do sprawozdania z zawodów 

dopuszcza się wpisanie maksimum siedmiu zawodników rezerwowych. Zawodnicy powinni mieć 

koszulki z numerami na plecach: bramkarz nr 1, pozostali zawodnicy od numeru 2 do numeru 11, 

zawodnicy rezerwowi od numeru 12 wzwyż. Zawodnicy używają do gry specjalnych butów 

piłkarskich. W zawodach szkolnych można grać w trampkach lub trampko-korkach. 

Podstawowe zasady i przepisy gry 

Czas gry wynosi 2x45 min z 15 minutową przerwą. W zawodach dla młodzieży czas ten może być 

skrócony (2x40 min juniorzy, 2x30 min. trampkarze). 

Zwycięstwo w meczu odnosi ta drużyna, która zdobędzie większą liczbę bramek. Przy równej liczbie 

bramek wynik jest nierozstrzygnięty (remis). 

Jeżeli istnieje konieczność wyłonienia zwycięzcy, wówczas stosuje się kolejno: dogrywkę, strzela rzuty 

karne lub zarządza, losowanie, w zależności od regulaminu rozgrywek. 

Błędy i przewinienia popełniane przez graczy na boisku są karane rzutami wolnymi. Jeśli przewinienie 

nastąpi na polu karnym zarządza się rzut karny wykonywany z punktu, który znajduje się w odległości 

11 m od bramki. Rzuty wolne wykonywane są z miejsca, w którym nastąpiło przewinienie. 

Rzuty wolne dzielimy na rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie. Z rzutu bezpośredniego można 

zdobyć bramkę, natomiast z rzutu pośredniego tylko wtedy, kiedy piłka, zanim wpadnie do bramki, 



zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika, poza wykonawcą rzutu. Rzut z autu 

wykonuje się po wyjściu piłki poza linię boczną boiska. 

Zawodnik, który w momencie podania piłki w jego kierunku jest na połowie boiska przeciwnika i nie 

ma przed sobą dwóch zawodników drużyny przeciwnej, jest na pozycji spalonej. 

Rzuty wolne pośrednie zarządza się za następujące przewinienia: 

- niebezpieczną grę, 

- jeśli gracz jest na pozycji spalonej, 

- atakowanie bramkarza bez piłki, 

- atakowanie przeciwnika, który nie bierze bezpośredniego udziału w akcji, 

- przetrzymywanie piłki przez bramkarza. 

Rzuty wolne bezpośrednie zarządza się za przewinienia: 

- podstawienie nogi przeciwnikowi, 

- popychanie przeciwnika, 

- kopnięcie lub usiłowanie kopnięcia przeciwnika, 

- uderzenie lub usiłowanie uderzenia przeciwnika, 

- dotknięcie piłki ręką, 

- atakowanie ciałem przeciwnika z tyłu, zatrzymywanie przeciwnika z tyłu, 

- naskok na przeciwnika. 

Niezależnie od kary rzutem wolnym bezpośrednim lub karnym sędzia może ukarać zawodnika 

napomnieniem, wykluczeniem z gry, a w zawodach młodzieżowych napomnieniem, wykluczeniem z 

gry na 2 do 10 min lub wykluczeniem ostatecznym. 

Grę prowadzi 3 sędziów - sędzia główny i 2 liniowych. 

Mini piłka nożna 

Długość i szerokość boiska zależy od warunków lokalnych. Przy grze na otwartym boisku długość nie 

powinna być większa niż 42 metry i mniejsza niż 25 metrów, a szerokość większa niż 25 i mniejsza niż 

15 metrów. Przy grze w hali dopuszcza się boiska mniejsze, jednak zawsze o kształcie prostokąta i 

właściwie oznakowane liniami. 

Bramki muszą być umieszczone na środku każdej linii bramkowej. Bramki składają się z dwóch 

ustawionych pionowo słupków, oddalonych od siebie o 3 metry, licząc od wewnętrznej krawędzi. 

Słupki połączone są poziomą poprzeczką, której dolna krawędź musi być oddalona od podłoża o 2 

metry. Szerokość słupków bramkowych i poprzeczki musi być identyczna i wynosić od 5 do 8 cm. Od 

zewnętrznej strony słupków i poprzeczki powinna być zamocowana siatka, przymocowana do 

podłoża. 

Piłka musi mieć kształt kulisty i być wykonana ze skóry lub materiału skóropodobnego. Zaleca się 

stosowanie piłki numer 4 o wadze 390-430 gramów i obwodzie 62-66 cm. O przydatności piłki do gry i 

jej ewentualnej wymianie decyduje wyłącznie sędzia. Dopuszcza się stosowanie piłki do siatkówki. 



Wyposażenie zawodnika składa się, z koszulki, spodenek, skarpet (getrów) i obuwia. Dopuszcza się 

wyłącznie obuwie typu "adidasy", trampki, tenisówki itp. Nie wolno używać obuwia z kołkami lub 

kolcami. Nie wolno grać bez obuwia. 

Czas gry wynosi 2 razy po 20 minut. w trakcie każdej połowy. 

Zespołom przysługuje prawo do 1 minutowej przerwy w trakcie każdej połowy. Żądanie przerwy 

zgłasza sędziemu kapitan drużyny. Czas takiej przerwy odlicza się od czasu gry. 

Podczas turniejów z udziałem kilku lub więcej drużyn czas gry może być przez organizatorów 

zmniejszony. W żadnym przypadku nie powinien on być mniejszy niż 2 razy po 10 minut. 

Przerwa między I i II połową wynosi 5 minut. 

Czas ewentualnej dogrywki w meczu, w którym musi być wyłoniony zwycięzca, wynosi 2x5 minut. 

Bramka jest zdobyta, jeżeli piłka całym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami 

bramki i poniżej poprzeczki. Zwycięża zespół, który zdobył większą liczbę bramek. Jeżeli oba zespoły 

strzelą tyle samo bramek, wynik jest remisowy. Jeżeli regulamin rozgrywek nie przewiduje remisów, 

sędzia zarządza 5 minutową dogrywkę. Gdy i ona nie da rezultatu, wykonywane są rzuty karne (po 5 

rzutów na przemian, a następnie w razie potrzeby po l rzucie, aż do wyłonienia zwycięzcy). Sędzia 

uzna bramkę tylko wtedy, gdy piłka nie została do bramki wniesiona lub wepchnięta ręką przez 

zawodnika drużyny atakującej. Jeżeli piłka znajdzie się w bramce po zagraniu ręką zawodnika drużyny 

broniącej sędzia bramkę uzna. 

Wersja 6-cio osobowa 

Mecz rozpoczynają 2 drużyny, z których każda składa się z 6 zawodników, a jeden z nich jest 

bramkarzem. Jeżeli na skutek rozmaitych przyczyn (wykluczenia, kontuzje itp.) w drużynie zostanie 

mniej niż 3 zawodników, mecz nie może być kontynuowany. 

Każda drużyna może mieć zawodników rezerwowych w liczbie maksymalnie 10. 

Każda drużyna musi mieć kapitana, oznaczonego opaską na rękawie. 

Każda drużyna musi mieć opiekuna (trenera), który zajmuje miejsce na ławce zawodników 

rezerwowych i odpowiada za zachowanie się drużyny. 

Zmiany zawodników odbywają się w locie, to znaczy, gdy toczy się gra. Przy dokonywaniu zmiany 

muszą być spełnione następujące warunki: 

- zawodnik opuszcza boisko przy linii środkowej (1 metr w prawo lub w lewo), 

- na boisku nie może znajdować się więcej niż 5 zawodników jednej drużyny; czyli zawodnik 

wchodzący nie może znaleźć się na boisku zanim jego partner nie zejdzie za linię boczną, 

- bramkarz może zamienić się miejscem z zawodnikiem z pola pod warunkiem, że sędzia zostanie o 

tym powiadomiony. 

Obowiązujące przepisy gry znajdziesz tutaj: PZPN.PL - Oficjalny Serwis Polskiego Futbolu 

 

Pozdrawiam! 

Gabriela Woźniakiewicz 



 


