
Piłka nożna 
to najpopularniejsza dyscyplina sportowa
na świecie.
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Drużyna piłkarska



Czy wiesz, że w 1904 r. po-
wstała FIFA, czyli Międzynaro-
dowa Federacja Piłki Nożnej?

Pierwsze próby gry w pił-
kę nożną miały miejsce 
w Ameryce Południowej. 
Grano wówczas piłką, wy-
konaną ze zwierzęcych 
pęcherzy.

W Chinach grano 
w odmianę piłki noż-
nej zwaną tsu chu.

Od 1888 r. są organizowane regular-
ne rozgrywki między klubami.

W 1894 r. Ne�  e Honeyball zało-
żyła Bri� sh Ladies Football Club, 
czyli pierwszą w historii kobiecą 
drużynę piłkarską.
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Historia gry



Zasady i sędzia

1.

Sędzia prowadzi 
spotkania sporto-
we, a jego decyzje 
są nieodwołalne.

Asystenci sędziego 
m.in. sygnalizują chorą-
giewką, kiedy piłka znaj-
dzie się poza boiskiem.

Czwarty sędzia na linii bocznej nadzoruje strefę techniczną wo-kół ławek klubowych.

żółta kartka 
(ostrzeżenie)

czerwona kartka 
(eliminacja z gry)

Czy wiesz, że do faulu 
dochodzi, gdy zawodnik 
kopnie, podetnie, nasko-
czy, chwyci, popchnie 
lub uderzy przeciwnika?

Faule i kontuzje

2.
3.

Sędziowie asystenci

4.

Wyposażenie sędziego

gwizdek

zegarek ze stoperem

ołówek

notes
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Zasady gry
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