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Lp. Pytanie 
Odpowie

dź 
Ocena  
Komisji 

1. 

Zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka 
zostaje zagrana lub dotknięta przez współpartnera, może być ukarany 
jedynie wtedy, gdy jest aktywny w grze poprzez: 
A – ewidentną próbę  zagrania piłki, która znajduje się blisko, gdy próba ta 
ma wpływ na przeciwnika; 
B – branie udziału w grze poprzez zagranie lub dotkniecie piłki podanej lub 
dotkniętej przez przeciwnika; 
C- wykonywanie ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na 
możliwość zagrania piłki przez zawodnika. 

A,C  

2. 

Rzut wolny bezpośredni jest również przyznawany, jeżeli zawodnik popełnia 
jedno z następujących przewinień: 

A – przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk albo zagrywa lub 
próbuje zagrać piłkę w trakcie zwalniania jej z rąk przez bramkarza; 

B – przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi i dochodzi do kontaktu 
między zawodnikami: 

C – pluje na kogoś lub gryzie kogoś; 

D – winny jest z okazywania niezadowolenia z decyzji sędziów, używa 
ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka lub gestów lub swoimi 
słowami popełnia inne przewinienie. 

B,C  

3. 
Czy jeżeli osoba funkcyjna wchodzi na pole gry w sposób niekonfrontacyjny i 
bez okazywania braku szacunku, to sędzia zastosuje wobec niej 
ostrzeżenie? 

TAK  

4. 

Czy zawodnik wpisany do sprawozdania jako rezerwowy ( nie 
bramkarz), który z powodu kontuzji nie może wziąć udziału w 
zawodach może zostać zastąpiony wcześniej niewpisanym do 
sprawozdania zawodnikiem? 

NIE  

5. 
Trener drużyny po raz kolejny zignorował polecenia sędziego. Jakie  sankcje 
dyscyplinarne powinien podjąć sędzia ? 

+  

6. 

Obrońca będąc 15 metrów od swojej bramki, wykonuje wślizg aby wybić 
piłkę z pod nogi napastnika, który zamierza oddać strzał do pustej bramki. 
Obroń zamiast trafić w piłkę, trafia nieostrożnie w stopę będącego tuż poza 
polem karnym  napastnika, powodując jego upadek. Podaj decyzję 
sędziego? 

B++  

7. 
Czy jako usiłowanie kopnięcia należy rozumieć w ten sposób, że zawodnik 
nie uderzył(kopnął) przeciwnika tylko dlatego, że przeciwnik uchylił się przed 
uderzeniem lub kopnięciem? 

TAK  

8. 

Czy notoryczne domaganie się uzasadnienia decyzji sędziowskich przez 
osoby funkcyjne powinno być traktowane przez zespół sędziowski jako 
mobbing utrudniający im pracę oraz wpływający niekorzystnie na wizerunek 
gry ? 
 

TAK  

 

 

G – grać dalej J   – jeszcze raz R     – rzut rożny TAK / NIE 

B – rzut wolny bezpośredni S   – rzut sędziowski Z      – zakończenie +     – napomnienie 

P – rzut wolny pośredni Br – bramka Rb   – rzut od bramki ++   – wykluczenie 

K – rzut karny W  – wrzut A, B, C, D, E – wpisz wszystkie poprawne warianty 
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9. 

Podczas gry,  zdenerwowany obrońca drużyny gospodarzy opuścił boisko 
wkraczając w strefę techniczną własnej drużyny i uderzył tam współpartnera, 
który głośno komentował jego nieudane zagrania. Całe zdarzenie zauważył 
sędzia i przerwał grę. Jaka będzie kolejność jego decyzji? 

P++  

10 
Czy wykonywana przez sędziego reprymenda dla osoby funkcyjnej jest 
nienormalną przerwą w grze w rozumieniu art. 7. Przepisów Gry 

TAK  

11 
Zawodnik mający na swoim koncie napomnienie, odpycha nierozważnie 
przeciwnika. Drużyna faulującego posiada klarowną szansę na zdobycie 
bramki. Decyzja sędziego? 

B+,++  

12 
Czy jeżeli bramkarz wykonał rzut karny, po czym nie był w stanie 
kontynuować gry, to w kolejnej serii rzutów z punktu karnego zmieniający go 
bramkarz może wykonać rzut karny? 

TAK  

13 
Czy sędzia może odstąpić od ukarania wykluczeniem zawodnika jeśli uzna 
że ten nie zaatakował przeciwnika z użyciem nieproporcjonalnej siły w 
sposób rozmyślny, lecz było to zdarzenie przypadkowe? 

NIE  

14 
Czy organizator rozgrywek może z góry narzucić długość linii 
ograniczających pole karne oraz pole bramkowe zgodnie z limitami 
zamieszczonymi w przepisach gry? 

NIE  

15 
Po wykonaniu rzutu karnego bramkarz i wykonawca rzutu karnego naruszają  
Przepisy( w tym samym momencie) i z tak wykonanego rzutu karnego piłka 
szybuje 10 metrów nad bramką . Jaką decyzję podejmie sędzia? 

P+  

16 

Obrońca drużyny A wykonuje wrzut na wysokości własnego pola karnego. 
Widząc że nie ma za bardzo do kogo podać, piłkę z wrzutu podaje do 
własnego bramkarza, który naciskany przez napastnika drużyny B łapie piłkę 
w ręce, w sytuacji, w której napastnik byłby sam na sam z bramkarzem. Jaką 
decyzję podejmie sędzia? 

P  

17 
W czasie gry zawodnik stojący we własnym polu karnym w wulgarny sposób 
słowami i gestem obraził przeciwnika. Przeciwnik jednak w tym czasie 
znajdował się poza „szesnastką” Jakie decyzje podejmie sędzia? 

P++  

18 
Czy nieostrożność ma miejsce wtedy jeżeli zawodnik wykonuje swój atak w 
sposób nieumiejętny i zagrażający bezpieczeństwu przeciwnika 

N  

19 

Kiedy dojdzie do kilku przewinień w tym samym czasie, sędzia karze za 
cięższe przewinienie, biorąc pod uwagę 
A – atmosferę meczu 
B – sankcję dyscyplinarną 
C – sposób, wznowienia gry 
D – taktyczne konsekwencję przeciwnika 
E – dotkliwość ataku fizycznego 

BCDE  

20 
Czy przepisy gry pozwalają na to aby czas trwania części zawodów był 
krótszy niż 45 min. 

TAK  

21 
W 35 min zawodów sędzia dostrzegł że w trakcie gry bramkarz uderzył 
pięścią w twarz fotoreportera poza polem gry. Decyzja 

S++  

22 

Kibic rzucił samolotem z papieru w kierunku boiska, samolot ten trafił w 
bramkarza drużyny gospodarzy gdy ten był skoncentrowany na akcji rywali. 
Zdezorientowany bramkarz przepuścił strzał napastnika, który w normalnej 
sytuacji spokojnie by obronił. Decyzja? 

S  

23 
Czy jedynym wyjątkiem, który zakłada że można wykonać wymianę podczas 
rzutów z punktu karnego jest bramkarz, który nie jest w stanie kontynuować 
zawodów, zakładając że drużyna nie wykorzystała limitu wymian? 

TAK  

24 

Czy jeżeli dwa pierwsze rzuty z punktu karnego zostały wykonane na 
bramkę po prawej stronie boiska, sędzia w wyjątkowych przypadkach może 
przenieść resztę rzutów z punktu karnego na drugą bramkę? 
 

TAK  
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25 

W narożniku pola karnego od strony A2 napastnik oddał strzał na bramkę. 
Obrońca około 3m od strzelającego w półobrocie twarzą odwrócony do 
strzelającego blokuje ten strzał ręką ugiętą w łokciu odchyloną od obrysu 
ciała.  Podaj decyzję sędziego? 

K+  

26 
Podczas serii rzutów z punktu karnego, bramkarz obiema nogami 
przedwcześnie opuścił linię bramkową i obronił rzut karny. Sędzia uznał rzut 
karny za wykorzystany. Czy słusznie? 

NIE  

27 
Napastnik prawidłowo wykonał rzut karny nie wykonując żadnych zwodów 
taktycznych i zdobył bramkę, a jego współpartner znajdował się na 16 
metrze od bramki przeciwnika. Decyzja? 

J  

28 
Zawodnik mający na swoim koncie napomnienie, opuścił boisko informując 
sędziego i przebrał poza nim buty. Będąc gotowy do wejścia wbiegł na 
boisko i w polu karnym przeciwników zagrał piłkę. Decyzja? 

B+,++  

29 
Czy zezwala się na zastosowanie sztucznej trawy na naturalnej nawierzchni, 
w celu wykonania oznaczeń pola gry, zakładając że stanowi ono  zagrożenie 
dla uczestników zawodów i sędziego asystenta? 

NIE  

30 
W ostatniej minucie meczu drużyna Czarnych miała rzut rożny. Bramkarz 
drużyny atakującej wyskoczył do zagranej piłki i ramieniem nie ręką zdobył 
bramkę. Decyzja? 

B  
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