
                            Moja ulubiona dyscyplina sportowa i wybrany idol sportowy. 

 

        Moja ulubiona dyscyplina sportowa to piłka nożna. Bardzo lubię oglądać mecze z tatą. 

Zasady piłki są proste. No może za wyjątkiem tzw. „spalonego”. Nauczyłam się ich przez 

obserwowanie gry i zadawanie pytań. Co prawda jeszcze nie gram perfekcyjnie ale się uczę. 

W piłce nożnej chodzi o to aby umieścić piłkę w bramce przeciwnika. Drużyny są dwie. Cały 

mecz trwa 90 minut i jest rozdzielony na dwie połowy trwające 45min. W meczach 

pucharowych zdarzają się mecze dłuższe, gdyż w  przypadku remisu w podstawowym czasie 

gry rozgrywa się dogrywka, a gdy ta nie przyniesie roztrzygnięcia konkurs rzutów karnych. 

Mecze odbywają się na prostokątnym boisku pokrytym trawą. Boisko ma od 45m do 90m 

szerokości, a od 90m do 120m długości. Od 14 marca 2008r podjęto decyzję aby każde nowe 

boisko miało 105m długości i 68m szerokości.  

 

Drużyna piłkarska składa się z 11 zawodników. W skład ich wchodzą:bramkarz, 

obrońcy, pomocnicy i napastnicy. Muszą być jeszcze rezerwowi. Oni też odgrywają ważną 

rolę. Jakby zawodnik doznał kontuzji rezerwowy wchodzi na jego miejsce. Bramkarz jako 

jedyny w trakcie gry może złapać piłkę w ręce. Jak piłka wypadnie poza murawę sędzia 

decyduje, która drużyna wrzuca ją spowrotem na boisko.     

Najlepiej lubię oglądać mecze Reprezentacji Polski. Z uwagi na to, że sama jestem Polką w 

trakcie tych meczów towarzyszą mi wielkie emocje.  

W piłkę nożną grają także kobiety . Najlepszą z Polek jest moim zadaniem Ewa Pajor. 

 



 

 

 

 



        Moim ulubionym sportowcem jest Łukasz Fabiański, bramkarz Reprezentacji Polski. 

Urodził się osiemnastego kwietnia 1985 roku w Kostrzynie. Ma 190cm wysokości, waży 

85kg. Jest podstawowym graczem West Ham United F.C., które rywalizuje w Premier 

League. Łukasz wraz z Reprezentacją Polski uczetsniczył 2 razy w Mistrzostwach Świata i 2 

razy w Mistrzostwach Europy. 

 

 

 

W eliminacjach Euro 2016 zagrał 6 meczów i był podstawowym wyborem Adama Nawałki, 

gdzie wraz z Reprezentacją Polski dotarł do ćwierćfinału. Piłkarską karierę rozpoczął w 

juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Naastępnie w wieku 15 lat poszedł do szkółki MSP 

Szamotuły, słynącej ze szkolenia najlepszych bramkarzy. Pierwszy zawodowy kontrakt 

podpisał z Lechem Poznań. Natępnie przeszedł do Legii Warszawa, z którą zdobył tytuł 



mistrza kraju. W 2007 roku trafił do Arsenalu Londyn, z którym w 2014 roku zdobył Puchar 

Anglii. Aktualnie Łukasz jest bramkarzem West Ham United, z którym podpisał kontrakt w 

2018 roku. 

 

 

 

 Fabiański poza sukcesami drużynowymi ma też kilka insywidualnych. Są to m. in. 

najlepszy bramkarz ekstraklasy, Złoty But w Plebiscycie redakcji Sportu, Piłkarz Roku w 

Plebiscycie Piłki Nożnej. 

 Prywatnie Łukasz Fabiański jest żonaty i jest ojcem jednego syna, który ma na imię 

Jan. 
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