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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.

Czy każdy kontakt piłki z sędzią musi skutkowad przerwaniem gry i podyktowaniem rzutu
sędziowskiego?
W 82 minucie z powodów intensywnych opadów deszczu i gradu sędzia przerwał zawody i
nakazał drużynom zejście do szatni. Czy sędzia postąpił prawidłowo, jeżeli przerwał
pomiar czasu gry i po powrocie na pole gry, wznowił jego liczenie od 82 minuty?
Podczas wykonania rzutu sędziowskiego, sędzia upuścił piłkę, a zawodnik zagrał ją zanim
ta dotknęła podłoża. Sędzia nie interweniował i pozwolił kontynuowad grę. Czy słusznie?
Czy podczas wykonywania rzutu karnego, sędzia asystent powinien zająd pozycję na
przecięciu linii bramkowej z linią pola karnego?
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?
Czy sędzia może dopuścid do rozegrania meczu, gdy oba zespoły mają spodenki tego
samego koloru?
Sędzia na prośbę kierownika drużyny gości wyraził zgodę na grę zawodników tej drużyny
w koszulkach bez rękawów. Czy decyzja sędziego była prawidłowa?
Zawodnik wykonał prawidłowo wrzut kierując piłkę w stronę własnej bramki. Piłka
niezagrana przez nikogo wpada do bramki wykonawcy wrzutu. Sędzia wskazał na rzut od
bramki – czy postąpił słusznie?
Obrooca stojąc na linii bramkowej własnej bramki, blokuje strzał przeciwników ręką, którą
ma ułożoną nienaturalnie ponad głową, poszerzając tym samym naturalny obrys ciała.
Sędzia odgwizdał rzut karny i zawodnika ukarał napomnieniem. Czy postępowanie
sędziego było prawidłowe?
Czy za poważny, rażący faul, sędzia ukarze winnego zawodnika wykluczeniem?
Sędzia asystent sygnalizuje chorągiewką przewinienie w swoim pobliżu. Sędzia, będąc
dobrze ustawiony, ocenił, iż w jego opinii nie doszło do naruszenia przepisów.
Podziękował sędziemu asystentowi za sygnalizację i pozwolił na kontynuowanie gry. Czy
miał takie prawo?
Czy stosowanie siatek bramkowych w każdych zawodach jest obowiązkowe?
W czasie meczu rozgrywanego pod powłoką pneumatyczną (balonem) zawodnik drużyny
gospodarzy kopną piłkę w taki sposób, że ta uderzyła w element konstrukcyjny ponad
powierzchnią boiska. Sędzia przerwał grę i nakazał wznowid ją wrzutem dla drużyny gości.
Czy postąpił słusznie?
W czasie gry jeden z zawodników niezadowolony z decyzji sędziego krzyknął do niego „co
ty gwiżdżesz do cholery?!” Sędzia przerwał grę, ukarał zawodnika napomnieniem
i nakazał wznowid grę rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej. Czy postąpił
prawidłowo?
Zawodnik wykonał wrzut w taki sposób, że obie stopy znajdowały się na linii bocznej.
Sędzia pozwolił na kontynowanie gry. Czy słusznie?
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.
Zawodnik czekał za linią boczną na pozwolenie sędziego na powrót na pole gry. W
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pewnym momencie bez zgody sędziego, wrócił na pole gry i wykonał nierozważny wślizg
nogami w nogi przeciwnika. Podaj decyzję sędziego.
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.
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.
Po sygnale na wykonanie 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.
Zawodnik gości nierozważnie zaatakował nogami przeciwnika w środkowej strefie boiska.
Współpartner faulowanego przejął piłkę i kontynuował korzystną akcję własnej drużyny,
zakooczoną skutecznym strzałem i zdobyciem bramki. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik wykonujący wrzut wykonał go prawidłowo i piłka znalazła się na polu gry.
Niefortunnie wykonawca poślizgnął się i upadając w niekontrolowany sposób, uderzył
piłkę nogą. Podaj decyzję sędziego.
Napastnik znajdujący się w polu karnym przeciwnika oddał strzał na bramkę, po którym
piłka trafiła w rękę obroocy powiększającą w sposób nienaturalny obrys ciała.
Napastnik w polu karnym przeciwników znajduje się w sytuacji korzystnej. Przeciwnik,
próbując wybid piłkę, nieostrożnie podstawia mu nogę powodując jego upadek. Podaj
decyzję sędziego.
Obrooca gości wybił piłkę w taki sposób, że sędzia nie mógł stwierdzid, czy opuściła ona
boisko przez linię bramkową czy linię boczną. Jaką decyzję podejmie sędzia?
Obrooca gości we własnym polu karnym, zatrzymuje za koszulkę przeciwnika mającego
realną szansę na zdobycie bramki. Podaj decyzję sędziego.
W polu karnym piłka przypadkowo odbija się od ręki napastnika, który natychmiast po
tym, bezpośrednim strzałem zdobywa bramkę. Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik gospodarzy wybija piłkę poza linię boczną, na wysokości ławki rezerwowych
własnej drużyny. Trener jego drużyny, aby uniemożliwid szybkie wznowienie gry przez
przeciwników, łapie piłkę i odrzuca ją w stronę siedzących na ławeczce obok kibiców.
Podaj decyzję sędziego.
Zawodnik gości w polu karnym przeciwników, zostaje nierozważnie zaatakowany w nogi
przez przeciwnika. Zdołał jednak zagrad piłkę do współpartnera, który znajdując się w
sytuacji sam na sam z bramkarzem, zdobywa bramkę. Podaj decyzję sędziego.
Przy dośrodkowaniu z rzutu rożnego, napastnik w polu karnym przeciwników, zagrywa
piłkę ręką, która nienaturalnie poszerza jego obrys ciała, znajdując się ponad głową. Podaj
decyzję sędziego.
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