
Drodzy Uczniowie! 
 
 

     Przekazujemy Wam materiały z wychowania fizycznego na kolejny tydzień. 
 

 I. Prosimy o wypełnienie quizu dotyczącego piłki nożnej i wysłanie go na adrese-mail 

swoich nauczycieli do 29.04.(środa). 
 

1.Ilu zawodników  z obu drużyn znajduje się na boisku w trakcie meczu piłki nożnej? 
a) 20        b) 23       c) 22      d) 24 
 
2.W jakiej odległości powinien stać zawodnik drużyny przeciwnej w trakcie wykonywania rzutu 

wolnego na gwizdek sędziego ? 
a) 7.15m      b) 8.28m     c) 9m      d) minimum 9.15m 
 

3. Ile wynosi czas gry w piłkę nożną? 
a) 2x 45 min.    b) 2x 30min.   c) 2x 40 min.    d) 3x 30 min.  
 
4. Czy bramkarz może uczestniczyć w grze poza własnym polem karnym? 

a) tak    b) tylko na własnej połowie     c) tylko w dogrywce    d) nie może opuścić pola 

bramkowego 
 
5. Jakie wymiary ma bramka w piłce nożnej? 
a) 7.22m x 2.32m    b)7.32m x 2.22 m  c) 7.44m x 2.32m      d) 7.32m x 2.44m 
 
6. Ile żółtych kartek dla jednego zawodnika powoduje otrzymanie karki czerwonej? 
a) 1        b) 2        c) 3      d) 4 
 

7. Zawodnik wykonał rzut karny zagrywając piłkę do przodu, do której dobiegł współpartner 

wykonawcy i strzałem zdobył bramkę. Jaka jest decyzja sędziego? 

a) uznaje bramkę   b) dyktuje rzut wolny pośredni   c) nakazuje powtórzenie  rzut karnego 

d) daje żółtą kartkę wykonawcy 
 
8.Piłkarz wykonuje rzut karny , trafia w słupek a następnie dobija piłkę do bramki. Jaka jest 

decyzja sędziego? 

a) rzut sędziowski    b) uznaje bramkę   c) przyznaje rzut rożny  d) rzut wolny pośredni dla 

rywala 
 

9. Jaka jest minimalna liczba piłkarzy na boisku z jednej drużyny według reguł FIFA? 
a) 6      b) 7    c) 8     d) nie ma takiego ograniczenia 
 

10. Obrońca wyrzucając piłkę z autu, trafia do własnej bramki. Nikt nie dotknął piłki po drodze. 

Co robi sędzia? 

a) uznaje gola   b) dyktuje rzut rożny   c) przyznaje aut rywalom    d) nakazuje powtórzenie autu 
 

11. Ile złotych medali zdobyła polska reprezentacja na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach 

Olimpijskich w piłce nożnej? 



a) 5       b) 3      c) 1     d) 0 
 
 
 
 
 

     II. Przypominamy podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową. 
 

1.W meczu występuje maksymalnie 12 zawodników, w każdym secie na boisku może 
grać 6 zawodników. 
2.Spotkanie gra się do trzech wygranych setów.  
3.Przy stanie meczu 2:2 rozgrywany jest set 5 

4.Set wygrywa zespół, który zdobędzie 25 punktów. 
5.Przy stanie 25:25 mecz wygrywa drużyna, która uzyska 2 punkty przewagi.  
6.5 set rozgrywany jest do 15 punktów, maksymalnie można uzyskać 17 punktów 
7.Wymiary boiska do siatkówki 9:18 metrów 

8.Boisko składa się z pola obrony oraz pola ataku. 
9.Każdy zespół ma prawo do trzech odbić ( plus dotknięcie piłki przez blok) w celu 
przebicia jej nad siatką na stronę przeciwnika 
10.Piłka może być odbita każdą częścią ciała. 
11.Piłka przy zagrywce może dotknąć siatki. 
12.Piłka w czasie gry może się odbić od siatki.  
13.Zawodnik nie może odbić piłki dwa razy pod rząd (wyjątek, dotknięcie piłki w bloku,      
 następnie odbicie w grze).  
14.Zawodnik nie może w czasie gry dotknąć siatki. 
15.Zawodnik nie może przekroczyć linii środkowe pod siatką. 
16.Zawodnik może wykonać zagrywkę częścią ciała powyżej pasa. 
17.Libero może tylko odbierać zagrywkę, bronić piłki w polu. Libero nie wykonuje 
zagrywki,   
 nie może atakować piłki.  
18.Wysokość siatki dla mężczyzn wynosi 2,43m, dla kobiet – 2,24m. 
19.Zespół w jednym secie może dokonać 6 zmian. Zastępowanie zawodników przez 
libero nie jest wliczane do zmian regulaminowych. 
20.W momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego, każdy zespół musi 
znajdować się na własnej połowie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z 
wyjątkiem zawodnika zagrywającego) – trzej zawodnicy linii ataku wzdłuż siatki 
(zajmują miejsca: 4 – lewy ataku, 3 – środkowy ataku, 2 – prawy ataku) i trzej z linii 
obrony (na miejscach: 5 – lewy obrony, 6- środkowy obrony i 1 – prawy obrony). Każdy 
z zawodników linii obrony musi znajdować się dalej od siatki niż odpowiadający mu 
zawodnik linii ataku. Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mogą zajmować dowolną 
pozycję na swoim polu gry.  
 
 

 III. Oczywiście w dalszym ciągu zachęcamy Was do robienia sobie przerw od 
nauki  i  poćwiczenia w domu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsrbSzOlJ-4 

https://www.youtube.com/watch?v=XsrbSzOlJ-4


https://www.youtube.com/watch?v=MeqibyWuoZ8 
https://www.youtube.com/watch?v=gfkmQVm03JY&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE 

https://www.youtube.com/watch?v=MeqibyWuoZ8
https://www.youtube.com/watch?v=gfkmQVm03JY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=7znb_W0GWUE

