
15.06.2020, poniedziałek. 

Temat: Utrwalamy wybrane przepisy gry w mini piłkę nożną i piłkę nożną. 

Dzień dobry. 

Na dzisiejszej lekcji proszę zapoznać się z poniższą tabelą i porównać przepisy gry w mini 

piłkę nożną i piłkę nożną. Oczywiście jest to tylko niewielki wycinek z przepisów gry w piłkę 

nożną (12 wybranych punktów). Jeżeli chcesz pogłębić swoją wiedzę na ten temat, to 

odsyłam Cię na stronę PZPN (Polskiego Związku Piłki Nożnej): 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/941/3245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf 

 

 

PRZEPIS MINI PIŁKA NOŻNA Kl. VI i 
młodsze 

PIŁKA NOŻNA 

1.Wymiary pola gry długość: 40–56m; 
szerokość: 20–32m  

długość: 90m-120m; 
szerokość:45m-90m; 
Zawody międzynarodowe: 
długość: 100m-110m; 
szerokość: 64m-75m; 

2. Wymiary bramki 5 x 2m lub 3 x 2m 7,32m x 2,44m 
3. Pole karne prostokąt o wymiarach 7 x 15m prostokąt o wymiarach 16,50 x 

40,32 m 
4. Pole bramkowe półłuk o promieniu 6 m (pole jak 

w piłce ręcznej) 
prostokąt o wymiarach 5,50 x 
18,32 m 

5. Punkt karny 7m przy bramkach 3 x 2m lub 
9m przy bramkach 5 x 2m 

11 m od punktu środkowego 
pomiędzy słupkami 
bramkowymi i w równej 
odległości od nich 

6. Czas gry 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut 
przerwa 

2 x 45 minut + 15 minut 
przerwa 

7. Rozmiar piłki obwód między 64 cm – 66 cm obwód między 68 cm - 70 cm  

8. Liczba zawodników 5 zawodników w polu + 
bramkarz 

10 zawodników w polu + 
bramkarz 

9. Zmiana zawodnika zmiany hokejowe, powrotne liczba wymian, maksymalnie 
do pięciu (bez wymian 
powrotnych) 

10. Kary indywidualne pierwsze czasowe wykluczenie 
zawodnika z gry na 2 minuty 
(zespół gra w komplecie), 
drugie czasowe wykluczenie 
zawodnika z gry na 2 minuty 
(zespół gra w komplecie), 
kolejne wykluczenie z gry 
oznacza czerwoną kartkę 
(zespół gra w komplecie) 

przewinienia karane 
napomnieniem (żółta kartka), 
przewinienia karane 
wykluczeniem (czerwona 
kartka) 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/941/3245-Przepisy_Gry_2019_2020_Internet_Final.pdf


11. Spalony gra bez spalonego zawodnik jest na pozycji spalonej, 
jeżeli: jakakolwiek część głowy, 
ciała czy nóg znajduje się na 
połowie przeciwnika (wyłączając 
linię środkową) i jakakolwiek część 
głowy, ciała lub nóg jest bliżej linii 
bramkowej drużyny przeciwnej 
niż zarówno piłka, jak i 
przedostatni zawodnik drużyny 

przeciwnej. 
12. Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w 

obrębie własnej połowy (piłka 
musi dotknąć podłoża na 
własnej połowie). 

 

piłka musi być ustawiona 
nieruchomo, może być 
zagrana z jakiegokolwiek 
miejsca pola bramkowego 
przez zawodnika drużyny 
broniącej, może być zagrana 
w dowolne miejsce na boisku 

 

Pozdrawiam. 


