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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

Lp.

Pytanie

1.

Obrooca rozmyślnie podał piłkę do bramkarza własnej drużyny. Tuż przed kopnięciem
piłki, podskoczyła ona tak, że zagrał ją piszczelem. Bramkarz złapał piłkę w ręce. Podaj
decyzję sędziego.
Mający już żółtą kartkę na koncie zawodnik zgubił w czasie gry ochraniacz i, zanim sędzia
zdążył zareagowad, bezpośrednim strzałem zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik drużyny broniącej w czasie gry opuścił pole gry poprzez linie bramkową bez
zgody sędziego. Zawodnik ten pozostał w tym miejscu, aż do momentu gdy piłkę wybił
jego współpartner. Napastnikom przeciwnej drużyny udało się jednak przejąd piłkę
wybijaną piłkę na 16 metrze. Piłka trafiła od napastnika do jego współpartnera, który w
momencie podania miał przed sobą tylko bramkarza. Podaj decyzję sędziego.
Czy każdy kontakt piłki z sędzią musi skutkowad przerwaniem gry i podyktowaniem rzutu
sędziowskiego?
Sędzia odgwizdał poważny, rażący faul obroocy drużyny gospodarzy. Przed rozpoczęciem
procedury udzielenia kartki, zawodnicy drużyny gości, wykonali szybko rzut wolny, dzięki
czemu znaleźli się w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki.
W 82 minucie z powodów intensywnych opadów deszczu i burzy sędzia przerwał zawody i
nakazał drużynom zejście do szatni. Czy sędzia postąpił prawidłowo, jeżeli nie przerwał
pomiaru czasu gry, ale cały czas zrekompensował poprzez czas doliczony?
Po prawidłowym wznowieniu gry z rzut sędziowskiego piłkę przejął napastnik gości i
widząc wysuniętego bramkarza przelobował go, a piłka, niedotknięta przez żadnego
zawodnika wpadła do bramki. Czy sędzia postąpił właściwe uznając bramkę ?
Czy sędzia asystent powinien zająd pozycję na przecięciu linii bramkowej z linią pola
karnego, bezpośrednio, natychmiast po podyktowaniu przez sędziego rzutu karnego?
Zawodnik rezerwowy w czasie gry krzyknął do współpartnera grającego w pierwszym
składzie „słabiutko dziś, słabiutko”. Zdenerwowany tym komentarzem zawodnik, opuścił
boisko i opluł krytykującego go zawodnika. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik gospodarzy znajdujący się na pozycji spalonej w polu karnym gości, został
nieostrożnie zaatakowany ciałem przez przeciwnika, a atak ten spowodował jego upadek.
Podaj decyzję sędziego.
Po sygnale gwizdkiem na wykonanie rzutu karnego i po dobiegnięciu do piłki napastnik
wykonał niedozwolone zwody taktyczne, a bramkarz opuścił linię bramkową przed
oddaniem strzału. Z tak wykonanego rzutu karnego piłka wpadła do bramki. Podaj decyzję
sędziego.
Po sygnale gwizdkiem na wykonanie, rzut karny samowolnie wykonał współpartner
zgłoszonego wykonawcy. Bramkarz, chod zaskoczony sytuacją, złapał pewnie piłkę w ręce,
po czym dalekim wyrzutem pod linię środkową rozpoczął korzystną akcję swojego
zespołu.
Czy sędzia ma obowiązek w sposób widoczny sygnalizowad zawodnikom i publiczności tuż
przed zakooczeniem każdej połowy gry ilośd minimalnego czasu doliczonego na skutek
nienormalnych przerw w grze?
Z wykonanego rzutu karnego jego wykonawca zagrał piłkę do tyłu. Do piłki dobiegł
współpartner wykonawcy rzutu karnego, który nie naruszył przepisów gry i bezpośrednim
strzałem zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego.
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15. Czy sędzia może dopuścid do rozegrania meczu, gdy oba zespoły mają czarne spodenki?
16. Napastnik drużyny gości posiadał realną szansę na zdobycie bramki, biegnąc już od koła
środkowego sam na sam z bramkarzem. Niespodziewanie, 25 metrów od bramki na
boisko wbiegł zawodnik rezerwowy drużyny broniącej i znalazł się na a napastnika.
Zawodnik rezerwowy nie zagrał piłki, ale swoim zachowaniem wpłynął na napastnika do
tego stopnia, że ten zatrzymał się. Wówczas dogonił go obrooca, który czystym wślizgiem
wybił piłkę spod jego nóg. Podaj decyzję sędziego.
17. Sędzia podyktował rzut wolny bezpośredni dla drużyny broniącej 30 metrów od ich
własnej bramki. Wykonawcą stałego fragmentu gry był bramkarz. Bramkarz chciał
wznowid grę poprzez podanie piłki do współpartnera. Podanie okazało się zbyt lekkie i
piłkę na pewno przejąłby napastnik drużyny przeciwnej. Bramkarz widząc, że jeżeli
napastnik przejmie piłkę, będzie posiadał realną szansę na zdobycie bramki, ruszył do piłki
i tuż sprzed nóg napastnika wybił piłkę nogą poza linię boczną. Podaj decyzję sędziego.
18. Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę. Podczas wskazywania ręką na środek boiska, sędzia
zauważył, że na boisku przebywa trener drużyny gospodarzy. Sędzia asystent potwierdził,
że ten trener wszedł na pole gry tuż przed wpadnięciem piłki do bramki. Podaj decyzję
sędziego.
19. Czy przed wyrażeniem przez sędziego zgody na powrót na pole gry zawodnika, który miał
rozcięty łuk brwiowy, sprawdzenia - czy krwawienie zostało zatamowane, a zawodnik nie
ma na sobie zakrwawionej koszulki - może dokonad sędzia asystent ?
20. Bramkarz drużyny gospodarzy po strzale na bramkę pewnie złapał piłkę w ręce w obrębie
własnego pola bramkowego. Następnie po przebiegnięciu z piłką 7 metrów, podrzucił ją
do góry. Będący tuż za bramkarzem napastnik, sprytnie zagrał piłkę głową. Tak przejętą
piłkę pewnie opanował, po czym zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego.
21. Sędzia zastosował korzyśd po przewinieniu, które wymagało udzielenia napomnienia za
nieostrożne podstawienie nogi i przerwanie korzystnej akcji drużynie przeciwnej. Akcja
zakooczyła się opuszczeniem piłki przez linię bramkową, po interwencji rękoma
bramkarza. Podaj decyzję sędziego.
22. Na początku drugiej połowy zawodów sędzia stwierdził, iż zawodnik, któremu zwrócił
uwagę pod koniec pierwszej połowy zawodów, ponownie ma na sobie niedozwoloną
biżuterię. Podaj decyzję sędziego.
23. Zawodnik wykonał rzut wolny pośredni poprzez podrzucenie piłki obiema stopami
jednocześnie, a następnie jego współpartner oddał strzał na bramkę i umieścił piłkę w
bramce. Podaj decyzję sędziego.
24. Sędzia na prośbę kierownika drużyny gości wyraził zgodę na grę zawodników tej drużyny
w koszulkach bez rękawów. Czy decyzja sędziego była prawidłowa?
25. Sędzia podyktował rzut karny po nieostrożnym przewinieniu obroocy drużyny
gospodarzy. Niezadowolony z tej decyzji trener drużyny gospodarzy rozmyślnie opuścił
strefę techniczną w celu okazywania niezadowolenia z decyzji sędziego. Podaj decyzję
sędziego.
26. Czy sędzia może stosowad korzyśd przy spalonym tak jak w przypadku innych przewinieo?
27. Zawodnik czekał za linią boczną na pozwolenie sędziego na powrót na pole gry. W
pewnym momencie bez zgody sędziego, wrócił na pole gry i wykonał nierozważny wślizg
nogami w nogi przeciwnika. Podaj decyzję sędziego.
28. Czy zawodnikom rezerwowym może towarzyszyd w rozgrzewce masażysta tej drużyny,
jeśli został wpisany do protokołu?
29. Zawodnik drużyny atakującej przebywający na pozycji spalonej celowo przemieścił się na
drogę poruszania się przeciwnika i ograniczał jego poruszanie się (blokowanie), jednakże
nie doszło do kontaktu z przeciwnikiem. Podaj decyzję sędziego.
30. Napastnik znajdujący się w polu karnym przeciwnika oddał strzał na bramkę, po którym
piłka trafiła w rękę obroocy powiększającą w sposób nienaturalny obrys ciała.
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