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Imię, nazwisko…………………………………………………………………………………… Klasa……………. Liczba punktów ……………….

LEGENDA:
G – grać dalej
B – rzut wolny bezpośredni
P – rzut wolny pośredni
K – rzut karny

J – jeszcze raz
S – rzut sędziowski
Br – bramka
W – wrzut

R – rzut rożny
TAK / NIE
Z
– zakończenie
+ – napomnienie
Rb – rzut od bramki
++ – wykluczenie
A, B, C, D, E – wpisz wszystkie poprawne warianty
Odpowiedź

Ocena
Komisji

Lp.

Pytanie

1

Czy sędzia może zdecydować, że strefa rozgrzewki zawodników rezerwowych obu drużyn
zostanie zlokalizowana za tą samą bramką?

TAK

2

Czy Przepisy Gry stanowią, że sędzia asystent wkraczający na boisko dla wyegzekwowania
odległości 9.15 m przy rzucie wolnym, czyni to zawsze z pozycji piłki?

TAK

3

Czy rozmyślna parada obronna może być wykonana nie tylko przez bramkarza?

TAK

4

Czy Przepisy Gry stanowią, że zespół sędziowski musi nosić koszule o tej samej długości
rękawa?

NIE

5

Czy popełnienie poważnego rażącego faulu, jest zawsze karane wykluczeniem, nawet jeśli
sędzia zastosował korzyść, po której drużyna przeciwna zdobyła bramkę??

TAK

6

W trakcie I połowy meczu zaczął padać śnieg. Czy sędzia może zarządzić zmianę piłki
(z białej na pomarańczową), choć przed meczem sprawdził przydatność do gry tylko białej
piłki, bo tylko tę dostarczył mu organizator?

TAK

7

W trakcie przywitania drużyn na polu gry przed rozpoczęciem zawodów, zawodnik zachował
się niesportowo. Czy sędzia ma prawo do udzielenia mu napomnienia przez pokazanie żółtej
kartki?

TAK

8

Czy w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów zespoły muszą dostarczyć protokoły sędziemu
60 minut przed rozpoczęciem zawodów?

TAK

9

Czy zgodnie z Przepisami Gry na zawodach Ligi Okręgowej tzw. pierwszy krok wobec
niepoprawnie zachowującej się osoby na ławce rezerwowych wykonywany jest przez
sędziego asystenta nr 1?

TAK

10

Czy bramkarz może łapać w ręce piłkę zagraną do niego przez współpartnera?

TAK

11

Rzut karny wykonał współpartner zidentyfikowanego wykonawcy. Czy swoją decyzję w tej
sytuacji sędzia uzależni od wyniku rzutu?

NIE

12

Napastnik gości wykonał artystyczny upadek w polu karnym gospodarzy, chcąc wymusić rzut
karny. W tym momencie piłkę przejęli gracze gospodarzy, którzy momentalnie rozpoczęli
konstruowanie korzystnie rozwijającego się kontrataku. Widząc to sędzia zastosował korzyść,
sygnalizując ją rękami. Po kilku sekundach akcja ta zakończyła się strzałem na bramkę, który
bramkarz obronił, a piłka wyszła na rzut rożny. Co zdecyduje sędzia?

R+

13

Wykonawca rzutu karnego wykonał zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki, a bramkarz
opuścił linię bramkową przed oddaniem strzału. Z wykonanego rzutu karnego padła bramka.
Decyzja sędziego?

P+

14

Podczas akcji w polu karnym napastnik upadł w sposób „artystyczny”, sugerując sędziemu,
że był faulowany przez zawodnika drużyny broniącej. Zanim sędzia zdążył przerwać grę,
zdenerwowany tą sytuacją inny zawodnik drużyny broniącej kopnął leżącego napastnika, a
piłka wpadła do bramki drużyny broniącej. Jaką decyzję winien podjąć sędzia?

P+,++

15

Trener pozbawiony przywileju przebywania w strefie technicznej z powodu niewłaściwego
zachowania, zapalił papierosa na trybunie. Czy widzący to sędzia będzie na to reagował?

NIE
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16

17
18

Sędzia zarządził rzut sędziowski z linii pola bramkowego. Po jego wykonaniu piłka została
kopnięta przez zawodnika drużyny atakującej bezpośrednio do bramki przeciwników, po tym
jak dotknęła podłoża. Zirytowany bramkarz podbiegł do sędziego z protestami i gestykulując,
lekko go odepchnął oburącz w klatkę piersiową. Co zrobi sędzia w tej sytuacji?

Rb++

W trakcie gdy piłka była w grze, dwaj zawodnicy tej samej drużyny, będąc w kole środkowym,
zachowali się wobec siebie gwałtownie i agresywnie. W tym czasie drużyna przeciwna miała
realną sobie szansę do zdobycia bramki. Co uczyni sędzia?
Zawodnik wykonał wrzut z niewłaściwego miejsca z intencją, aby sędzia nakazał powtórzenie
wznowienia gry. Co zrobi sędzia?

G++,
++
W

19

Napastnik oddał strzał na bramkę, a stojący na linii bramkowej obrońca rozmyślnie wybił
piłkę, tak, że trafia ona do innego napastnika, który w momencie oddawania strzału
znajdował się na pozycji spalonej. Napastnik ten bezpośrednim strzałem zdobył bramkę.
Decyzja sędziego?

P

20

Sfrustrowany zawodnik kopnął mocno współpartnera. W tym momencie piłka była w grze,
a przewinienie miało miejsce w ich polu karnym. Decyzja?

K++

21
22
23

24

25

26

27
28

Na boisko wbiegł zawodnik wykluczony i na linii bramkowej wybił nogą piłkę zmierzającą do
jego bramki. Żaden inny zawodnik nie miał szans na zagranie piłki (wszyscy znajdowali się
poza polem bramkowym). Podaj sposób postępowania sędziego.
Zawodnik celowo grając na czas źle wykonał wrzut – w taki sposób, że piłka odbiła się
najpierw od podłoża poza polem gry, zanim weszła na pole gry. Jaką decyzję podejmie
sędzia, który uznał to za grę na czas?
Obrońca stojąc na 12. metrze od własnej bramki popełnił przewinienie w stosunku do
będącego poza polem karnym sędziego, krzycząc: „Ile ci zapłacili za tego karnego?!”.
Sytuacja miała miejsce w czasie gry. Jakie decyzje podejmie sędzia po jej przerwaniu?
Zgodnie z Przepisami Gry kartkę wymiany może wręczyć 4. sędziemu/asystentowi nr 1:
A. Trener zespołu
B. Kierownik drużyny
C. Masażysta
D. Sam zawodnik wchodzący
W czasie bezpośredniej konsultacji między sędzią a sędzią asystentem…
A. …sędzia asystent może wejść na boisko, jeżeli jest to potrzebne
B. …sędzia oraz sędzia asystent są skierowani twarzami w stronę pola gry
C. …sędzia asystent musi wejść na pole gry 2-3 metry od linii bocznej
D. ... sędziemu nie wolno zejść z pola gry.
Napastnik jest na 8. metrze od bramki przeciwników i składa się do strzału w sytuacji sam na
sam z bramkarzem. Będący za nim obrońca wykonuje wślizg, usiłując wybić piłkę, jednak jej
nie sięga, natomiast podcina stopą i przewraca napastnika. Decyzja?
A. Rzut karny, bez kary dla obrońcy
B. Rzut karny + żółta kartka dla obrońcy
C. Rzut karny + czerwona kartka dla obrońcy
D. Rzut wolny pośredni + żółta kartka dla obrońcy.
Wykonawca rzutu karnego wykonał zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki, a bramkarz
opuścił linię bramkową przed oddaniem strzału. Z wykonanego rzutu karnego nie padła
bramka. Decyzja sędziego?
Czy sędzia może pokazać żółtą kartkę masażyście?
A. – Tak, zawsze.
B. – Nie, nigdy.
C. – Tak, jeśli ten masażysta jest jednocześnie wpisany do protokołu jako zawodnik.

29

Czy zawodnikom rezerwowym w trakcie rozgrzewki może towarzyszyć masażysta tej drużyny
wpisany do protokołu.

30

Czy przerwy na uzupełnianie płynów sędzia zarządza na wniosek kapitanów drużyn?

31

32

K

J+
P++

ABCD

AB

B

J+,+
B

Nie

Nie

Które z poniższych punktów stanowią, iż sędzia musi napomnieć zawodnika podczas
wykonywania rzutu karnego:
A. Współpartner zidentyfikowanego wykonawcy rzutu karnego wykona rzut
B. Wykonawca rzutu wykonuje zwody taktyczne podczas dobiegania do piłki
C. Bramkarz narusza przepisy, a bramka zostaje zdobyta
D. Piłka z rzutu karnego zostanie zagrana do tyłu
E. Wykonawca rzutu wykonuje zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki
Czy sędzia ma prawo pokazywania żółtych i czerwonych kartek w od momentu wejścia na
pole gry na przedmeczowe sprawdzenie boiska?

A,E

Nie
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33

Zawodnik gości 30 m przed swoją bramką zaatakował rywala w sposób niedokładny,
nieuważny i bez zachowania należytej staranności. Piłkę przejął współpartner
poszkodowanego gracza i pięknym strzałem pod poprzeczkę umieścił ją w bramce rywali.
Decyzja?

34

Czy wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o charakterze korupcyjnym w stosunku do
sędziów winny być traktowane jako wybitnie niesportowe i odpowiednio karane?

Nie

Czy wszyscy pozostali sędziowie pomagają sędziemu przy ocenie przewinień oraz naruszeń
Przepisów, które widzą lepiej niż sędzia?
Na mecz II ligi sędzia techniczny winien przybyć:
A – 60 minut
B – 90 minut
C – 120 minut
Zawodnik musi być zawsze ukarany wykluczeniem, gdy:
A – Otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach
B – Popełnia poważny rażący faul
C – Pozbawia przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki
Kiedy dojdzie do kilku przewinień w tym samym czasie, sędzia karze za cięższe przewinienie,
biorąc pod uwagę:
A. sankcję dyscyplinarną
B. dotkliwość ataku fizycznego
C. sposób wznowienia gry
D. atmosferę zawodów
E. taktyczne konsekwencje przewinień
W czasie wykonania rzutu karnego sędzia asystent musi zająć pozycję:
A. na przecięciu linii bramkowej z linią pola karnego, gdy nie ma dodatkowych sędziów
asystentów (DSA)
B. w kole środkowym, gdy są DSA
C. na wysokości punktu karnego, gdy są DSA
D. na przecięciu linii bramkowej z linią pola bramkowego, gdy nie ma DSA
Czy sędzia zawsze musi opisać w sprawozdaniu fakt zmiany kapitana (np. po zejściu z
boiska zawodnika pierwotnie pełniącego tę funkcję)?
Zawodnik gospodarzy nr-8 popełnił poważny rażący faul. Sędzia zastosował korzyść z uwagi
na fakt, że drużyna gości miała realną szansę na zdobycie bramki. Jednak pechowo dla
gości, nie zdobyli oni bramki – piłka pozostała w grze, gospodarze ją odzyskali i podali do
zawodnika nr-8, by wyprowadził kontratak. Wtedy przeciwnik nierozważnym wślizgiem wybił
mu piłkę spod nóg poza linie boczną. Decyzja sędziego?

NIE

35
36

37

38

39

40

41

Br

B

AB

A,B,C,
E

A,C

Nie
P
+,++

Do obowiązków sędziego przed zawodami należą m.in.:
A Określenie strefy/stref rozgrzewki zawodników rezerwowych.
B Określenie miejsca przebywania noszowych i opieki medycznej
C Określenie, kiedy ma być włączone sztuczne oświetlenie
D Sprawdzenie, czy piłki odpowiadają wymogom Art. 2 Przepisów Gry.
Zgodnie z aktualnymi Przepisami Gry przy wykonaniu rzutu sędziowskiego obowiązują
następujące zasady:
A – muszą brać w nim udział zawodnicy obu drużyn
B – może brać w nim udział po jednym zawodniku każdej drużyny
C – sędzia nie może decydować o tym, kto będzie walczył o piłkę
D – piłka jest w grze, gdy dotknie podłoża i zagra ją minimum dwóch zawodników.

A,C,D

44

Czy sędzia asystent może stosować korzyść przy spalonym tak jak w przypadku innych
przewinień?

Nie

45

Czy zawsze jeżeli wykonawca rzutu wolnego, który ma być wykonany na sygnał gwizdkiem,
nie czekając na ten sygnał wznowi grę, musi być ukarany napomnieniem?

NIE

46

Czy zgodnie z nowymi Przepisami Gry sędzia zawsze przed rozpoczęciem rzutów z punktu
karnego porzuca monetę, żeby zdecydować, na którą bramkę będą wykonywane rzuty karne.

Nie

42

43

47
48
49
50

BC

Wykonawca rzutu karnego wykonał zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki, a bramkarz
opuścił linię bramkową przed oddaniem strzału. Z wykonanego rzutu karnego nie padła
bramka. Decyzja sędziego?
Zawodnik wykonywał rzut wolny bezpośredni oddając strzał do własnej bramki, zdobywając
ją. Decyzja?
Zawodnik wykonał rzut karny kopiąc piłkę piętą do tyłu. Decyzja?
Czy

J+,+
R
P

wszystkie przeszkody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu pola gry, mogące

NIE
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51

52

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zawodników, muszą być usunięte lub odpowiednio
zabezpieczone przed rozpoczęciem zawodów o ile znajdują się bliżej niż 3 m od linii
bramkowej i 5 metry od linii bocznej?
Czy zawodnik rezerwowy jest upoważniony do udzielania wskazówek taktycznych
zawodnikom grającym, jeśli nie pełni równocześnie funkcji jednego z trenerów lub kierownika
drużyny?
W czasie gry na boisko wbiegł zawodnik rezerwowy jednej z drużyn, podbiegł przed ławkę
rezerwowych drużyny przyjezdnej i stojąc na boisku rzucił nierozważnie butem w trenera
drużyny przeciwnej. W tym czasie drużyna tego trenera miała 100% szansę na zdobycie
bramki. Jak powinien postąpić sędzia?

NIE
G+,+,
++

53

90 minuta spotkania, zawodnik gości wychodzi sam na sam z bramkarzem. Kiedy znajduje
się już w polu karnym, dobiega do niego obrońca i nieostrożnym wślizgiem trafia w nogi
napastnika, jednak robi to tak niefortunnie, że piłka odbija się od napastnika, później
bramkarza
i
ostatecznie
wpada
do
bramki.
Jaką decyzje podejmie sędzia?

BR

54

Czy rzut wolny można wykonywać przez podrzucenie piłki stopą, względnie obiema stopami
jednocześnie?

TAK

55

Na zawodach B klasy zawodnik gospodarzy w wyniku przekroczenia granicy akceptowalnej
siły, sfaulował przeciwnika wykonując wślizg zagrażający bezpieczeństwu zawodnika drużyny
przeciwnej. Sędzia przerwał grę. Decyzja.

B++

56

Obrońca popełnił przewinienie w stosunku do będącego przed polem karnym sędziego,
krzycząc ,,ile ci zapłacili za karnego’’?! w sytuacji gdy zespół przeciwny miał korzystną
szansę na zdobycie bramki. Jaką decyzje podejmie sędzia?

P++

57

Sędzia kompensując stracony czas gry musi doliczyć między innymi za, przerwy na
uzupełnianie płynów?

TAK

58

Jaka będzie decyzja sędziego, gdy po prawidłowo wykonanym rzucie sędziowskim piłka
wpadnie do bramki drużyny broniącej dotknięta dwa razy przez zawodnika drużyny
atakującej?

RB

59

Napastnik biegnący na bramkę przeciwnika rozpoczął trzymanie przeciwnika poza polem
karnym, ale zakończył je już w polu karnym. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli skutek
takiego zachowania napastnik przewrócił się i stracił możliwość kontynuowania akcji – realnej
szansy do zdobycia bramki?

B

60

Wykonawca rzutu wolnego decydując się na szybkie wykonanie rzutu w sytuacji, gdy
zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się w odległości mniejszej niż 9,15 od piłki i przejmuje
zagraną piłkę. Jak postąpi sędzia?

G

61

Przed sygnałem na wykonanie rzutu karnego, rzut karny wykonał inny zawodnik (mający już
napomnienie) niż zgłoszony sędziemu wykonawca rzutu karnego. Z wykonanego rzutu piłka
została wybita przez bramkarza poza własną linię bramkową. Co uczyni sędzia?

J+, ++

62

Czy prawdą jest, że w strefie technicznej, poza zawodnikami rezerwowymi, mogą przebywać
osoby funkcyjne. Ich imiona, nazwiska i funkcje muszą być wpisane do protokołu przed
zawodami. Liczbę i funkcje tych osób określają Przepisy Gry.

NIE

63

64
65
66
67

Chłopcy do podawania piłek powinni nosić stroje sportowe tego samego koloru, lecz różnego
od kolorów noszonych przez:
A. Zawodników obu drużyn;
B. Zawodników rezerwowych;
C. Sędziów;
D. Bramkarzy obu drużyn.
Nierozważność ma miejsce gdy:
A. Atak naraża na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji;
B. Atak całkowicie nie zważa na bezpieczeństwo przeciwnika;
C. Atak wykonany jest bez należytej staranności;
D. Żadna z podanych odpowiedzi.
Zawodnik grając na czas celowo wykonuje wrzut w taki sposób, by piłka nie weszła na pole
gry. Decyzja?
Zawodnik drużyny atakującej wznowił grę z rzutu wolnego zagrywając piłkę kolanem do
współpartnera, który pięknym strzałem zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego.
Czy do obowiązków rezerwowego sędziego asystenta należy również pomaganie sędziemu
przy ocenie przewinień, które widzi lepiej niż sędzia?

ABCD

D

J+
J
NIE
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89

90

Czy dla obrony rzutu karnego bramkarz może poruszać się na linii bramkowej, ale nie może
opuszczać jej do czasu zagrania piłki?
Czy przepisy gry zabraniają atakowania ciałem przeciwnika przez dwóch zawodników
jednocześnie, zakładając, że każdy z nich swój atak wykona w sposób nierozważny?
Czy jeżeli przed wejściem na pole gry, przed rozpoczęciem zawodów, zawodnik popełni
przewinienie karane wykluczeniem, sędzia ma władzę, żeby nie dopuścić winnego zawodnika
do gry?
Gdy napastnik w kole środkowym przejmuje podanie od współpartnera poprzez rozmyślne
zagranie piłki ręką, jednocześnie zostaje zaatakowany przez obrońcę nierozważnie łokciem w
twarz. Decyzja sędziego.
Czy sędzia dolicza w każdej części zawodów cały stracony czas gry z powodu m.in. sankcji
dyscyplinarnych?
Gdy piłka jest w grze bramkarz we własnym polu karnym agresywnie uderza współpartnera
ręką w twarz. Decyzja sędziego
Zawodnik drużyny broniącej w polu karnym rzucił ochraniaczem w piłkę, która znajdowała się
na 16 metrze przed jego bramką, przerywając akcję korzystną drużyny przeciwnej. Decyzja
sędziego
Zawodnik gospodarzy w czasie gry opuścił pole gry i nierozważnie uderzył zawodnika
rezerwowego swojej drużyny znajdującego się w strefie rozgrzewki. Decyzja sędziego
Na meczu trampkarzy w rozgrywkach prowadzonych przez KOZPN sędzia ukarał zawodnika
3 minutową karą wychowawczą. Czy postępowanie sędziego było słuszne?
Obserwator wracał z meczu w Postominie, na który był wyznaczony i zajechał „towarzysko”
na mecz do Kowalewic. Czy zgodnie z Przepisami Gry taki obserwator może postawić zarzut
nietrzeźwości sędziemu prowadzącemu mecz LZS-u Kowalewice z Błękitnymi Stary
Jarosław?
Czy sędzia w trakcie meczu może nosić łańcuszek na szyi?

Tak
Tak
Tak

B+
Tak
K++
K+
P+
Nie
Nie
Nie

Czy zgodnie z Przepisami Gry na zawody klasy B sędzia może przyjechać 30 minut przed
meczem?
Czy zawsze po zakończeniu czynności związanych z nałożeniem kar indywidualnych przez
sędziego, gra, jeśli będzie kontynuowana, musi być wznowiona sygnałem gwizdka?
Jeżeli sędzia nie jest w stanie kontynuować zawody, a na mecz
wyznaczono dodatkowych sędziów asystentów, to role sędziego przejmie:
a. Sędzia techniczny
b. Sędzia asystent nr 1
c. Dodatkowy sędzia asystent nr 1
Czy sędzia ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych mu przez Przepisy Gry w
związku z meczem, na które został wyznaczony?
Czy w przepisach gry pojawia się pojęcie „duch gry”?

Nie
Nie

C

Tak
Tak

Czy decyzje podjęte przez sędziego asystenta są ostateczne?
Bramka może być zdobyta bezpośrednio z:
A. rozpoczęcia gry,
B. akcji,
C. rzutu karnego,
D. rzutu od bramki
Czy prawdą jest, że bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki jedynie na
drużynie przeciwnej?
Podczas wykonywania rzutu karnego, wykonawca rzutu wykonał niedozwolone zwody
taktyczne. Piłka wpadła do bramki. Decyzja sędziego
Czy dłonie i ręce bramkarza są brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej?

Tak
A,B,C,
D
Tak
P+
Nie

Podczas gry w bardzo krótkim odstępie czasu w wyniku normalnie toczonej akcji doszło do
kontuzji bramkarza i zawodnika drużyny przeciwnej i obaj potrzebują pomocy. Po jej
udzieleniu:
A. obaj pozostają na polu gry,
B. bramkarz pozostaje na polu gry, a zawodnik drużyny przeciwnej będzie musiał je
opuścić.
Zawodnik, który rozmyślnie opóźnia wykonanie wrzutu, winien zostać napomniany. Czy wrzut
wykonuje drużyna przeciwna?
Czy to prawda, że czas trwania gry określany jest przez Przepisy Gry w piłkę nożną?

B

Nie
NIE

91
92

Bramka nie może być zdobyta z:
A- rozpoczęcia gry, jeżeli piłka wpadnie do bramki przeciwnej drużyny,

C
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B- akcji,
C- bezpośrednio z rzutu sędziowskiego,
D- bezpośrednio z wrzutu,
E- rzutu rożnego, jeżeli piłka wpadnie do bramki wykonawcy rzutu,
F- rzutu karnego.
Czy przeszkadzanie oznacza świadome przemieszczenie się w tor biegu przeciwnika w celu
blokowania, przeszkadzania, zmuszania do zwolnienia lub zmiany kierunku biegu, podczas
gdy piłka znajduje się w zasięgu gry zawodników?

NIE

Czy to prawda, że podczas wykonywania rzutu z punktu karnego, jeżeli wykonawca został
ukarany za przewinienie popełnione po tym, jak sędzia dał sygnał gwizdkiem na wykonanie
rzutu, to taki rzut sędzia uznaje za wykorzystany, a wykonawca zostaje napomniany?

NIE

Podyktowany jest rzut karny. Bramkarz i wykonawca rzutu karnego naruszają Przepisy Gry w
tym samym momencie, a rzut karny wykonawca przestrzelił. Decyzja sędziego?
Wykonywany jest rzut od bramki przez obrońcę gości. Piłka została kopnięta i toczyła się
poza pole karne tegoż obrońcy. W międzyczasie napastnik gospodarzy wchodził w to pole
karne i walczył o piłkę przed tym, zanim dotknęła ona innego zawodnika. Decyzja sędziego?

J +, +

Sędzia zdecydował się zastosować korzyść mimo, iż zawodnik drużyny broniącej mający na
swoim koncie ż.k. zaatakował nierozważnie ciałem przeciwnika. Jakie decyzje podejmie
sędzia, jeżeli w wyniku zastosowania korzyści drużyna poszkodowanego zawodnika znajdzie
się w sytuacji realnej do zdobycia bramki, jednak strzał współpartnera został obroniony przez
bramkarza, a piłka wyszła poza linię bramkową?
Czy zezwala się na krótkie uzupełnianie płynów w przerwie między połowami dogrywki?

R +,
++

J

TAK

Zawodnik nie jest spalony, gdy otrzymuje piłkę bezpośrednio z:
- rzutu od bramki,
- wrzutu,
- rzutu rożnego.
Czy są to wszystkie wymienione sytuacje, gdzie zawodnik nie jest spalony, gdy otrzymuje
piłkę bezpośrednio z w/w zdarzeń?
Czy przy wypełnianiu sprawozdania z zawodów zgodnie z Przepisami Gry, sędzia musi
podać informację, czy zawody były prowadzone zgodnie z zasadami Unifikacji PZPN (w
przypadku drużyn młodzieżowych) oraz krótki opis, jeśli nie?

TAK

Zawodnik ma opatrunek i zamierza grać z nim w zawodach. Dostał na to zgodę lekarza, ale
sędzia nie dopuścił go do gry, stwierdzając, że opatrunek stanowi zagrożenie dla innych
zawodników. Czy mógł tak postąpić sędzia?

TAK

Podczas wykonywania rzutu karnego, ale przed zagraniem piłki, zawodnik wykonujący rzut
dobiegając do piłki wykonywał zwody taktyczne, po czym strzelił na bramkę, piłka odbiła się
od słupka bramkowego i wróciła w pobliże nóg wykonawcy, ale w tej samej chwili będąc
blisko jego współpartner był pierwszy i dobił piłkę, która wpadła do bramki. Decyzja
sędziego?
Czy sędzia może pokazać żółtą kartkę kierownikowi drużyny?
A – tak, zawsze,
B – nie, nigdy,
C – tak, jeśli ten kierownik jest jednocześnie wpisany do protokołu jako zawodnik.
Czy w rozgrywkach młodzieżowych, oldbojów, osób niepełnosprawnych i piłki na poziomie
grassroots mogą być przeprowadzone modyfikacje Przepisów Gry czasu trwania dwóch
równych połów dogrywki?

Br

TAK

C

TAK

Czy zastrzeżenie, to uwaga zgłaszana przez drużynę do sędziego dotycząca tożsamości
zawodników drużyny przeciwnej?
Czy próba dokonania gwałtownego agresywnego zachowania zawsze musi zostać ukarana
wykluczeniem?
Podczas akcji w polu karnym napastnik upadł w sposób „artystyczny” sugerując sędziemu, że
był faulowany przez zawodnika drużyny broniącej. Zanim sędzia zdążył przerwać grę,
zdenerwowany ta sytuacją inny zawodnik drużyny broniącej kopnął leżącego napastnika, a
piłka wpadła do bramki drużyny broniącej. Jaką decyzję winien podjąć sędzia?

NIE
TAK
P +,
++

Na zawodach III ligi delegowany był obserwator tego meczu. Jednakże przed tym meczem
obserwator towarzysko był wcześniej na innych zawodach (kl. „O”). Widząc w czasie meczu
sędziego pod wpływem alkoholu, zaraz po zakończeniu spotkania, postawił sędziemu zarzut
nietrzeźwości i kazał jemu poddać się badaniom na obecność alkoholu we krwi. Ponadto
zarzut został sformułowany na piśmie, a obserwator wylegitymował się dowodem osobistym i

NIE
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podpisał ów zarzut własnoręcznie. Czy obserwator miał prawo taki zarzut wystosować w/w
sędziemu?
Dogrywka będzie trwać dwa równe okresy 10 minutowe. Pomimo, że przepis mówi o 2
okresach 15 minutowych, sędzia zarządził, że dogrywka będzie trwała właśnie 2 razy po 10
minut. Czy jest to zgodne z Przepisami Gry?

NIE

Wykonawca rzutu rożnego dotknął piłkę po raz drugi, zanim dotknęła ona innego zawodnika
po odbiciu się jej od słupka bramkowego. Jednakże przewrócił on się i piłkę przejął
przeciwnik konstruując korzystną akcję swojej drużyny. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik wykluczony z gry – gość – udał się do szatni i tam przebrał się. Po pewnym czasie
ubrany w „dres sportowy klubowy” wrócił do swojej ławki rezerwowych. Sędzia asystent
wyprosił tegoż zawodnika na trybuny, ale zawodnik tłumaczył się tym, że na trybunach są
sami kibice gospodarzy i boi się tam iść, więc poprosił asystenta o zostawienie go w tunelu,
gdzie jest dodatkowa ławka i tam będzie spokojnie siedzieć. Sędzia zgodził się na takie
rozwiązanie. Czy słusznie?
Czy za jakiekolwiek naruszenie zapisów Art. 4 gra musi być przerwana?

G
NIE

NIE

Obrońca stojąc na 12 metrze od własnej bramki popełnił przewinienie w stosunku do
będącego poza polem karnym sędziego krzycząc: „Ile ci zapłacili za tego karnego?” Sytuacja
miała miejsce w czasie gry. Jakie decyzje podejmie sędzia po jej przerwaniu?
Czy osobą stojącą przy ławce rezerwowych i udzielającą wskazówek taktycznych ze strefy
technicznej swojemu zespołowi może być lekarz?
Po wykonaniu rzutu karnego w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, piłka odbiła się od
słupka, wyszła poza pole gry i została wzięta w ręce przez chłopca do podawania piłek. Podaj
wszystkie decyzje sędziego.
Zawodnik zdobył bramkę bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego pośredniego. Czy dla
podjęcia decyzji przez sędziego w tej sytuacji ma znaczenie, że rzut ten miał być wykonany
„na gwizdek”, a zawodnik wznowił grę bez czekania na ten sygnał?
Wrzut jest wykonywany …
A - … gdy piłka całym obwodem wyjdzie poza linię boczną lub bramkową,
B - … przez dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny, poza bramkarzem,
C - … oburącz, zza i nad głową,
D - … z pozycji stojącej lub kucznej,
E - … z pozycji klęczącej.
Obrońca zaatakował nogą w sposób nierozważny prowadzącego piłkę przeciwnika
powodując jego upadek. Sędzia odgwizdał to jako przewinienie i zamierzał ukarać winnego
napomnieniem. Jednak zanim zdążył to uczynić, winny obrońca patrząc na sędziego zaczął
niesportowo wymownie pukać się w czoło. Podaj sposób postepowania sędziego.
Decydując o zastosowaniu korzyści sędzia winien wziąć pod uwagę:
A – powagę przewinienia,
B – szanse na natychmiastowe rozwinięcie korzystnego ataku,
C – atmosferę meczu,
D – miejsce popełnienie przewinienia.
Widząc, że zaistniał spalony sędzia asystent musi:
A – sygnalizować go prawą ręką,
B – po przerwaniu gry przez sędziego, sygnalizować miejsce wznowienia gry,
C – kontynuować sygnalizację chorągiewką, aż do momentu uwzględnienia jej przez
sędziego (chyba, że wcześniej zostanie zakończona dana część gry),
D – podziękować sędziemu za sygnalizację i opuścić chorągiewkę.
Sędzia stwierdził, że na boisku znajduje się zawodnik rezerwowy, który wszedł na boisko bez
jego zezwolenia w miejsce wcześniej kontuzjowanego kolegi. Zawodnik ten znajduje się w
innej części boiska, a gra toczy się w polu karnym jego drużyny. Co w tej sytuacji winien
uczynić sędzia?
Czy sędzia może zastosować korzyść, gdy napastnik był na pozycji spalonej w momencie
zagrania do niego piłki, ale szybko przejęła ją drużyna przeciwna, która zaczęła
konstruowanie korzystnej akcji?
Czy zgodnie z najnowszymi Przepisami Gry przy wrzucie piłka jest w grze, gdy opuści ręce
wrzucającego?
W czasie schodzenia a przedmeczowej rozgrzewki bramkarz gościu opluł sędziego
asystenta. Sędzia poinformował kierownika gości, że bramkarz zostaje wykluczony z meczu.
Czy jeśli goście już wcześniej oddali protokół do sędziego, mogą dopisać teraz innego
bramkarza?
Przy wykonaniu rzutu karnego współpartner wykonawcy ustawił się na wysokości punktu
karnego. Chociaż nie łamał Art. 11, sędzia mu na to nie zezwolił. Czy słusznie?

P ++
TAK
Rb, W
TAK
CD

B +,
++
ABC
D

A

G+

Nie
Nie
Nie
Tak

Liczba punktów

Szczecinek, 16.03.2018 [EGZAMIN TEORETYCZNY KL. „O”, KL. „A”]
126
127
128
129
130
131
132
133

134

135

136
137
138

139

140

141

142

Czy sędzia może pokazać zawodnikowi czerwoną kartkę w tunelu po meczu?

Nie

Czy Przepisy Gry stanowią, że za każdą wymianę sędzia musi doliczyć 30 sekund?

Nie

Czy zawodnik, który opuścił pole gry w celu poprawy ubioru może na nie powrócić za zgodą
sędziego asystenta, który chwilę wcześniej dokonał sprawdzenia jego sprzętu?
Podczas rzutu karnego wykonywanego w doliczonym czasie gry bramkarz odbił mocny strzał
na słupek. Kiedy po odbiciu od słupka piłka toczyła się po linii bramkowej, dobiegł do niej
wykonawca i umieścił piłkę w bramce. W tym momencie sędzia zakończył zawody, nie
uznając gola. Czy postąpił słusznie?
Czy jeżeli jednoznacznie zidentyfikowany wykonawca rzutu karnego, wykona go nie czekając
na gwizdek, musi być ukarany napomnieniem?
Wykonawca rzutu karnego zagrał piłkę do tyłu, w kierunku nadbiegającego współpartnera.
Sędzia przerwał grę, podyktował rzut wolny pośredni i napomniał wykonawcę. Czy postąpił
prawidłowo?
Po prawidłowo wykonanym rzucie sędziowskim przy chorągiewce rożnej, zawodnik drużyny
broniącej przejął piłkę, podprowadził ją nogą do linii bocznej pola karnego i zagrał do swojego
bramkarza. Ten jednak zagapił się, a piłka po jego ręce wpadła do bramki. Decyzja
sędziego?
Obrońca gospodarzy wykonał wślizg, by wybić piłkę, jednak zamiast w nią trafić, podstawił
nogę przeciwnikowi, powodując jego upadek 16 metrów od bramki gospodarzy i przerywając
w ten sposób korzystną akcję gości. Co postanowi sędzia?
Napastnik gości wykonał artystyczny upadek w polu karnym gospodarzy, chcąc wymusić rzut
karny. W tym momencie piłkę przejęli gracze gospodarzy, którzy momentalnie rozpoczęli
konstruowanie korzystnie rozwijającego się kontrataku. Widząc to sędzia zastosował korzyść,
sygnalizując ją rękami. Po kilku sekundach akcja ta zakończyła się strzałem na bramkę,
wybitym przez bramkarza na rzut rożny. Co zdecyduje sędzia?
Rzut rożny miał wykonać zespół gości. W środku pola karnego na bardzo małej przestrzeni
zebrało się kilkunastu zawodników obu drużyn. Sędzia zauważył, jak dwóch zawodników
przeciwnych drużyn złapało się wzajemnie za koszulki i w takim uścisku przewróciło się.
Miało to miejsce przed wprowadzeniem piłki do gry i sędzia zdążył zareagować gwizdkiem,
wstrzymując wykonanie rzutu rożnego. Sędzia zwracał uwagę dokładnie tej samej parze
zawodników z powodu takiego samego zachowania 5 minut wcześniej, przy poprzednim
rzucie rożnym. Jaką decyzje ma podjąć teraz?
Zawodnik rezerwowy, będąc w strefie technicznej, rzucił pustą plastikową butelką w
przeciwnika prowadzącego piłkę przy linii bocznej. Przeciwnik nie został trafiony, bo uchylił
się, ale przez to stracił piłkę, która wyszła na aut. Sędzia uznał zachowanie rzucającego za
niesportowe. Jaką decyzję podejmie?
W przerwie drużyna dokonała samowolnej wymiany zawodnika nr 6 na zawodnika
rezerwowego nr 13. Arbiter zorientował się o tej wymianie w 50 minucie gry, kiedy zawodnik
na 13 zdobył bramkę, co sędzia odnotował w swoim notatniku. Decyzja?
Widząc korzystną akcję rozwijaną przez zespół gości, na boisko wbiegł zza bramki
masażysta gospodarzy, aby wspomóc swój zespół. Po chwili piłka została dośrodkowana w
pole karne gospodarzy (nie zmierzała do bramki, ale równolegle do linii bramkowej)
masażysta główką wybił piłkę na rzut rożny. Co zrobi sędzia?
Wykonawca rzutu karnego w czasie rozbiegu zwolnił bieg, następnie wykonał półobrót i nie
zatrzymując się po dobiegnięciu do piłki, uderzył piłkę piętą. Zaskoczony bramkarz nie
interweniował i przepuścił dość lekki strzał do bramki, po czym prowokacyjnie podbiegł do
wykonawcy z okrzykiem „Ale ty jesteś walnięty!”. Jaką decyzje podejmie sędzia?
Drużyna gości rozgrywała akcję przy prawym narożniku pola karnego przeciwników. W tym
momencie lewoskrzydłowy gości, znajdujący się na pozycji spalonej w polu karnym,
zamierzał wyjść do podania na korzystną pozycję, ale obrońca podstawił mu nogę,
powodując jego upadek. Co postanowi sędzia?
bramkarz gospodarzy wznawia grę rzutem od bramki, podając piłkę po ziemi do prawego
obrońcy. Gdy piłka pokonała odległość równą swojemu obwodowi sędzia dostał sygnał (przez
system komunikacji) od sędziego technicznego, że w czasie przerwy w grze rezerwowy
bramkarz gości w sposób niesportowy rzucił bidonem w stronę sędziego asystenta. Sędzia
postanowi:
a. użyje gwizdka, ukaże rezerwowego napomnieniem i wznosi grę rzutem od bramki,
b. będzie kontynuował grę, odstąpi od sankcji wobec rezerwowego,
c. będzie kontynuował grę, rezerwowego ukaże napomnieniem w kolejnej przerwie w
grze
d. żadne z powyższych
Podczas gry zawodnik wymieniony wybiegł z własnej ławki rezerwowych i podbiegł w okolice
strefy technicznej drużyny przeciwnej, uderzając rezerwowego bramkarza rywali w głowę.
Decyzja sędziego?

Nie
Nie
Nie
Nie
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W czasie wykonywania rzutu karnego współpartner bramkarza dokonał przewinienia. Piłka
wpadła do bramki. Co postanowi sędzia?
Zawodnik gospodarzy nr 13 popełnił poważny rażący faul. Sędzia zastosował korzyść z
uwagi na fakt, że drużyna gości miała realną szansę na zdobycie bramki. Jednak pechowo
dla gości, nie zdobyli oni bramki – piłka pozostała w grze, gospodarze ją odzyskali i podali do
zawodnika nr 13, by wyprowadził kontratak. Wtedy przeciwnik nieostrożnym wślizgiem wybił
mu piłkę spod nóg poza linię bramkową. Decyzja sędziego?
Sędzia omyłkowo skrócił II połowę meczu o 10 minut, przerywając statyczną akcję gości w
środku pola. Zdenerwowany kapitan gości dobiegł do sędziego, krzycząc „Co ty kurwa
robisz? Jaki koniec?” i odpychając sędziego w klatkę piersiową. Co postanowi sędzia,
wiedząc, że ten kapitan miał już żółtą kartkę?
Zanim sędzia zdążył zareagować, wykonawca rzutu rożnego wznowił grę z piłki ustawionej
wewnątrz boiska, 1,5 metra od chorągiewki rożnej. Co zrobi sędzia?
Zawodnik walcząc we własnym polu karnym o górną piłkę z przeciwnikiem uderzył go
łokciem w szyję w sposób uznany przez sędziego za zagrażający bezpieczeństwu
przeciwnika. Zanim sędzia zdążył zareagować, współpartner faulowanego zdobył bramkę i
zbiegł z boiska, by ją fetować razem z trenerami i osobami na ławce rezerwowych. Co zrobi
sędzia?
Między odgwizdaniem spalonego, a wznowieniem gry minęło kilkadziesiąt sekund, gdyż w
tym czasie jeden z zespołów dokonywał wymiany. Po dopełnieniu formalności, przy
wykonywaniu rzutu wolnego pośredniego sędzia zapomniał podnieść rękę w górę. Widząc to
wykonawca rzutu wolnego bezpośrednim strzałem przelobował zaskoczonego bramkarza,
zdobywając bramkę. Co postanowi sędzia?
Zawodnik uczestniczący w rzucie sędziowskim po raz czwarty z rzędu zagrał nogą piłkę
upuszczaną przez sędziego przed dotknięciem przez nią podłoża. Sędzia uznał, że to
uporczywe działanie mające na celu marnowanie czasu gry. Jaką decyzje podejmie?
Minimalne wymiary boiska to 45m x 90m. Maksymalne wymiary to 90m x 120m. Czy sędzia
dopuści do gry boisko o wymiarach 90m x 90m?
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