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LEGENDA: 
 

2 
 

Lp. Pytanie 
Odpowie

dź 
Ocena  
Komisji 

1. 
Zawodnik otrzymał zgodę od sędziego na opuszczenie pola gry, a następnie 
wziął udział w grze – zagrał piłkę podaną do niego. Jaka będzie decyzja 
sędziego? 

P+  

2. 

Obrońca podstawia nogę atakującemu przeciwnikowi mającemu realną 
szansę na zdobycie bramki .Zanim sędzia przerwał grę inny atakujący 
przejmuje piłkę i samotnie biegnie w kierunku bramki, co widząc, sędzia 
wskazuje korzyść. Bramkarz broni strzał napastnika i rozpoczyna dalekim 
wyrzutem piłki kontratak. Sędzia pozwolił na kontynuowanie gry i napomniał 
obrońcę w następnej przerwie w grze. Czy słusznie.? 

Tak  

3. 
Podaj sposób wznowienia gry jeśli zawodnik rezerwowy kopnie dodatkową 
piłkę na pole gry i wpłynie na grę we własnym polu karnym? 

K  

4. 
Zawodnik rozpoczynając mecz zagrywa piłkę po czym łapie ją do rąk. 
Decyzja? 

B  

5. 
Bramkarz rozmyślnie łapie piłkę do rąk, jakie decyzje powinien podjąć sędzia 
jeśli miało to miejsce w polu karnym przeciwników bramkarza? 

B  

6. 
Podaj sposób wznowienia gry jeśli zawodnik rezerwowy kopie przedmiot w 
pole gry ( poza polem karnym) i wpłynie na przebieg gry? 

B  

7. 

Po długim podaniu z własnej połowy pola gry piłka zmierzała do napastnika 
znajdującego się na pozycji spalonej. Był on jedynym zawodnikiem drużyny 
atakującej mającym możliwość zagrania piłki. Jaka decyzję podejmie sędzia, 
gdy przed przerwaniem gry w posiadanie piłki wszedł jednocześnie zawodnik 
drużyny broniącej? 

G  

8. 
Zawodnik wykonujący rzut wolny pośredni celowo kopną piłkę w przeciwnika 
aby móc zagrać ją ponownie. Sędzia uznał że to zagranie nie było wykonane 
w sposób nieostrożny, nierozważny lub z użyciem nadmiernej siły. Decyzja? 

G  

9. 
Po wprowadzeniu piłki do gry z rzutu sędziowskiego, zawodnik gości przejął 
piłkę i natychmiast oddał ją do przeciwników chcąc zagrać fair, piłka odbiła 
się przed bramkarzem, przelobowała go i wpadła do bramki. Decyzja 

Rb  

10 
Rzut karny wykonał inny zawodnik niż pierwotnie zidentyfikowany a 
bramkarz przed strzałem opuścił linię bramkową i obronił strzał parując piłkę 
na rzut rożny ? 

P+  

11 
Czy po zakończonych zawodach kierownik może zgłosić protesty dotyczące 
tożsamości zawodnika drużyny przeciwnej? 

Nie  

12 

Zawodnik drużyny atakującej oddaje silny strzał na bramkę drużyny 
przeciwnej. Piłkę lecącą w światło bramki , tuż przed przekroczeniem linii 
bramkowej, wybija w pole gry rozmyślnie ręką  obrońca drużyny broniącej. 
Wybita piłka trafia do innego zawodnika drużyny atakującej, znajdującego 
się w momencie oddawania strzału na pozycji spalonej, który strzałem głową 
prawidłowo zdobywa bramkę. Decyzja? 

Br +  

13 
Zawodnik drużyny gospodarzy, znajdujący się na pozycji spalonej, podjął 
ewidentną próbę zagrania piłki, która znajdowała się blisko niego, jednak nie 
zdołał zagrać piłki, która wpadła do bramki przeciwnika. Decyzja? 

Br  

 

 

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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14 
Zawodnik we własnym polu karnym usiłował uderzyć łokciem zawodnika 
drużyny przeciwnej, który uchylając się przewraca się i traci piłkę. Decyzja? 

K++  

15 

Zawodnik drużyny broniącej podczas gdy piłka znajduje się w innej strefie 
boiska, uderza napastnika gospodarzy we własnym polu karnym. Jaka 
będzie decyzja sędziego, którego powiadomił o tym asystent twierdząc, że 
siła uderzania była zaniedbywalnie mała? 

K+  

16 

Czy dopuszczalna jest forma sporządzenia protestu na piśmie przez 
kierownika drużyny, podpisania go i przekazanie asystentowi nr 1 podczas 
gry? 
 

Tak  

17 

Przy wykonywaniu rzutu karnego napastnik – współpartner wykonawcy, 
ustawił się na wysokości punktu karnego poza polem karnym. Jako że 
napastnik nie łamał Art. 11, sędzia mu na to zezwolił. Czy postępowanie 
sędziego było prawidłowe? 

Nie  

18 

Zawodnik będący na pozycji spalonej staje nieruchomo sygnalizując iż nie 
bierze udziału w akcji. Do piłki zmierza jego współpartner oraz obrońca, który 
musiał ominąć zawodnika na pozycji spalonej, aby móc walczyć o piłkę z 
przeciwnikiem. Podaj decyzję sędziego. 

P  

19 
Obrońca usiłował uderzyć przeciwnika wychodzącego sam na sam z 
bramkarzem tuż przed punktem karnym, napastnik robiąc unik stracił piłkę. 

K++  

20 

Zawodnik nie jest na pozycji spalonej gdy otrzymuje piłkę bezpośrednio z : 
A ) wrzutu 
B ) Rzutu od bramki 
C) Rzutu rożnego 

A,B,C  

21 
Czy dla oceny spalonego przyjmuje się że górna granica ręki znajduje się na 
wysokości pachy? 

Tak  

22 
Czy oceniając spalonego należy brać pod uwagę pierwszy moment kontaktu 
z piłką przy zagraniu lub dotknięciu piłki 

Tak  

23 Czy może być zastosowana korzyść przy spalonym? Tak  

24 

W momencie wykonywania rzutu sędziowskiego napastnik znajdował się na 
pozycji spalonej. Przejął piłkę bezpośrednio po jej odbiciu od ziemi, pobiegł 
w kierunku bramki przeciwnika i oddał strzał. Piłka niedotknięta przez 
żadnego innego zawodnika wpadła do bramki. Decyzja sędziego ? 

Rb  

25 
Czy kapitan jest jedynym zawodnikiem w drużynie, który posiada specjalne 
przywileje i status do kontaktów z sędzią podczas meczu? 

NIE  

26 
Czy zgodnie z najnowszymi przepisami gry napomnienia oraz reprymendy 
otrzymane przez zawodników w trakcie zawodów nie obowiązują w trakcie 
serii rzutów karnych? 

Tak  

27 
Zawodnik znajdując się na pozycji spalonej w polu karnym przeciwnika jest 
zaangażowany w grę. W tym samym momencie zostaje gwałtownie 
uderzony w twarz. Podaj decyzję sędziego. 

P++  

28 

Napastnik znajdujący się na pozycji spalonej w momencie strzału swojego 
współpartnera, przejął piłkę i zdobył bezpośrednio bramkę. Zawodnik ten 
przejął piłkę po rozmyślnej paradzie obronnej obrońcy znajdującego się w 
świetle bramki, polegającej na kontrolowanym odbiciu piłki klatką piersiową. 
Podaj decyzję sędziego. 

P  

29 
W momencie wrzutu napastnik znajduje się na pozycji spalonej. Wrzucona 
piłka odbiła się od słupka i przejął ją ten zawodnik zdobywając bramkę 

BR  

30 
Czy zawodnik jest na pozycji spalonej jeżeli jakakolwiek część głowy, ciała 
lub nóg jest bliżej linii bramkowej drużyny przeciwnej niż zarówno piłka, jak i 
przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej 

Tak  
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