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LEGENDA: 
 

1. 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
Ocena  

Komisji 

1. Czy Przepisy Gry dopuszczają wykonanie rzutu karnego piętą zakładając, że 
pozostałe punkty procedury wykonania rzutu karnego zostały zachowane? 

TAK  

2. Zawodnik , którego powrót na boisko wymagał zgody sędziego wszedł na nie bez 
zgody sędziego i wywarł na sędziego asystenta nr1 wpływ. W jaki sposób sędzia 
wznowi z tego powodu przerwaną grę? 
A – rzutem sędziowskim z miejsca w którym zawodnik wywarł ten wpływ 
B – rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca w ,którym zawodnik wywarł ten wpływ. 
C – rzutem wolnym pośrednim z miejsca w ,którym zawodnik wywarł ten wpływ. 

 
 

B 

 

3. Gdy piłka jest w grze poza polem karnym, zawodnik gości nierozważnie atakuje nogi 
przeciwnika , który był w posiadaniu piłki. W tym samym czasie bramkarz gospodarzy 
w sposób uważany za nierozważny kopie napastnika znajdującego się w polu karnym 
gospodarzy. Podaj decyzję sędziego ? 

 
K+,+ 

 

4. Zawodnik rezerwowy rzucił gwałtownie butem w zawodnika drużyny przeciwnej 
znajdującego się na polu gry przy linii bocznej. Jaką decyzję sędzia, jeżeli z tego 
powodu przerwał grę ? 

B++ 
 

5. Przy wykonaniu rzutu karnego bramkarz i wykonawca rzutu karnego naruszają 
Przepisy (w tym momencie) i z tak wykonanego rzutu karnego piłka wpada do bramki. 
Jaka decyzje podejmie sędzia? 

 
     P+ 

 
 

6. Napastnik z pola karnego oddaje strzał w kierunku bramki. Obrońca w niewielkiej 
odległości (ok 3m) rozmyślnie blokuje ten strzał na linii pola karnego obracając się 
plecami z odchylonym łokciem od obrysu ciała. Piłka trafia w rękę obrońcy ,który upada 
sugerując odniesienie kontuzji. Podaj decyzje sędziego? 

         
     K+ 

 

7.  Po zdobyciu bramki przez zawodnika drużyny gości i po rozpoczęciu gry, sędzia 
stwierdził, że na boisku nadal znajduje się zawodnik rezerwowy drużyny, która zdobyła 
bramkę, a który był na polu gry w chwili jej zdobycia, ale nie wpływa na przebieg gry. 
Jaką decyzję powinien podjąć sędzia ? 

 
P+ 

 

8. W jakim czasie przed rozpoczęciem zawodów oba zespoły muszą dostarczyć 
wypełnione protokoły do sędziego na rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów  
A – 75 min 
B – 45 min 
C – 60 min 

 
 

C 

 

9. Obrońca poza własnym polem karnym zatrzymał oburącz przeciwnika prowadzącego 
piłkę w sytuacji realnej szansy do zdobycia bramki. Pomimo tego zatrzymanemu udało 
się zagrać piłkę do współpartnera, który kontynuował akcję. Sędzia zastosował korzyść 
a akcja zakończyła minimalnie niecelnym strzałem obok bramki. Podaj decyzję 
sędziego? 

 
 

RB+ 

 

10 Podczas rzutu karnego zanim piłka jest w grze, bramkarz opuszcza wyraźnie linię 
bramkową i broni przez to rzut karny, jednak zanim sędzia zdążył zareagować 
gwizdkiem wykonawca dobija i zdobywa bramkę. Decyzja sędziego? 

 
BR 

 

11 Zawodnik gospodarzy przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi (nie dochodzi do 
kontaktu) i tym samym przerywa korzystną akcję gości. Jaką decyzję podejmie sędzia 
? 

 
P+ 

 

12 Czy zgodne z zaleceniami w Przepisach gry sędzia powinien ustawiać się w tym 
samym miejscu podczas rzutu karnego, jak i rzutu z punktu karnego? 

 
NIE 

 

 

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 



   Bełchatów zima 2019 [EGZAMIN TEORETYCZNY] 
 

 

   
                                                                                                                                                               Liczba punktów  

13 Jaką decyzję podejmie sedzia wobec osoby funkcyjnej jeżeli używa ona tableta 
zachowując się w sposób niewłaściwy w związku z użyciem tego sprzętu. 
A – poprosi sędziego asystenta / sędziego technicznego do przeprowadzenia 
pierwszego kroku. 
B – przeprowadzi drugi krok. 
C – pozbawi osobę funkcyjna przywileju przebywania w strefie technicznej. 

 
 

C 

 

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

 
   TAK 

 

15 Bramkarz prawidłowo wznowił grę rzutem od bramki. Piłka zdołała dolecieć tylko na 20 
metr od bramki, po czym nagle niesiona mocnym powiewem wiatru, zaczęła szybko 
cofać się w stronę bramki. Aby zapobiec jej tam wpadnięciu, bramkarz rzucił się i zdołał 
odbić piłkę przed siebie. Jednak spadła ona pod nogi nadbiegającego napastnika 
drużyny przeciwnej. Ten, będąc na 10 metrze przed pustą bramką w momencie 
składania się do strzału został złapany za koszulkę przez biegnącego za nim stopera. 
Mimo to przewracającemu się napastnikowi udało się kopnąc piłkę do bramki. Jakie 
kolejne decyzje podejmie sędzia ? 

BR+ 

 
 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
Ocena  
Komisji 

16 
Podczas wykonywania rzutu z punktu karnego piłka pękła po zetknięciu się z 
poprzeczką nie przekraczając linii bramkowej. Czy sędzia nakaże powtórzenie rzutu? 

 
     NIE 

 

17 
W czasie meczu II ligi trener gospodarzy rozmawiał przez telefon (przez zestaw 
słuchawkowy) z jednym ze swoich asystentów siedzących na trybunie w celu 
weryfikacji prawidłowości decyzji sedziego. Czy sędzia zabroni tego typu praktyki? 

TAK 
 

18 
Czy zgodnie z Przepisami Gry drużyna ,która wygrała losowanie przed rozpoczęciem 
rzutów z punktu karnego decyduje o kolejności wykonywania rzutów? TAK 

 

19 
Zawodnik GKS Katowice po zejściu z boiska w celu opatrzenia krwawiącej rany , 
wchodzi na nie bez zgody sędziego i jednocześnie wpływa na , wyznaczając linie 
spalonego na własnym polu karnym, na sędziego asystenta nr1 oraz napastnika 
przeciwników. Jaką decyzje podejmie sędzia? 

K+ 

 

20 
Trener Górnika Zabrze towarzyszący zawodnikom rezerwowym podczas 
rozgrzewki(za linią bramkową pola karnego Górnika)wchodzi gdy piłka jest w grze w 
pole karne swojej drużyny i wpływa na przebieg gry. Jaka decyzje podejmie sedzia? 

K 

 

21 
Czy rzut wolny pośredni po odgwizdaniu spalonego drużyna przeciwna zawsze 
wykonuje z miejsca przewinienia? 
 

TAK  

22 
Stoper gości stojąc tuż przed własnym polem karnym rozmyślnie zagrywa piłkę ręką, 
aby uniemożliwić wejście w jej posiadanie będącemu już na ,,szesnastce’’ 
napastnikowi gospodarzy. Obrońca nie osiągnął swojego celu  - piłka i tak dotarła do 
tego napastnika , który na pozycji spalonej był już w momencie podania od 
współpartnera. Napastnik przyjął piłkę i zdobył bramkę. Czy sędzia ją uzna? 

 
 

TAK  

23 
Zawodnik znajdując się na pozycji spalonej w polu karnym przeciwnika jest 
zaangażowany w akcje. W tym momencie zostaje gwałtownie uderzony w twarz przez 
przeciwnika. Podaj decyzję sędziego. 

K++  

24 
Czy sędzia dolicza w każdej części zawodów cały stracony czas gry m.in. za 
A – udzielanie sankcji dyscyplinarnych 
B – wykonywanie rzutu karnego 
C – opóźnienia związane z ,,kontrolą VAR’’ i wideo weryfikacją 
D – fetowanie zdobycia bramki. 
D – żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
 

    A,C,D  

25 
Wykonawca rzutu karnego po tym jak sędzia dał sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu 
wykonuje ten rzut, jednak z wiadomych sobie przyczyn potknął się podbiegając do piłki 
i zagrywa ja kolanem, a zaraz potem drugi raz ręką. Jaka decyzje podejmie sędzia? 

J  

26 
Zawodnik Polonii Warszawa wbiega w pole karne przed tym nim piłka zagrana z rzutu 
od bramki przez bramkarza opuściła pole karne i w polu karnym zawodnik ten zostaje 
zaatakowany przez zawodnika Śląska Wrocław w sposób nierozważny. Jaka decyzje 
podejmie sędzia? 

J+  
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27 
W meczu pucharowym, w którym doszło do dogrywki drużyna gospodarzy , która 
wykorzystała już maksymalną liczbę wymian chciała dokonać jednej dodatkowej 
wymiany . Sędzia na tą wymianę nie zezwolił powołując się na zapisy w Przepisach, 
które nie rozróżniają czasu dogrywek od podstawowego czasu gry w odniesieniu do 
liczby wymian zawodników. Czy postepowanie sędziego było prawidłowe? 

NIE  

28 
Jeżeli w czasie wykonywania serii rzutów z punktu karnego w celu wyłonienia 
zwycięzcy dwumeczu (Puchar Polski) przepis art. 14 naruszają bramkarz i wykonawca 
rzutu, to czy gdy padnie bramka sędzia ukarze wykonawcę żółtą kartką a rzut karny 
będzie powtórzony? 

NIE  

29 Podczas wykonywania wrzutu wykonawca znajdujący się poza boiskiem przykucnął 
wrzucając piłkę zza i nad głowy. Czy sędzia będzie interweniował? 

TAK  

30 
Sfrustrowany zawodnik gości ugryzł współpartnera w przerwie w grze za to ,że ten 
skrytykował go słowami, cyt. ,,zacznij grać pedale’’. Jaką decyzje podejmie sędzia? ++,++  

 


