
 

 

Egzamin IV liga KS DZPN        1 marca 2019, Lubin          
 

Ilość pkt. ogółem                                                                                                             Imię i nazwisko sędziego: 
G – grać dalej  J – jeszcze raz  Z – zakończenie meczu    
B – rz. w. bezpośredni S – rzut sędziowski Rb – rz. od bramki   

P – rz. w. pośredni Br. – bramka  + - napomnienie 

K – rz. karny  W – wrzut R – rzut rożny  ++ - wykluczenie 
L.p. 

Pytanie 
Zapisz odpowiedź Ocena komisji 

1 
W trakcie, gdy piłka była w grze, znajdujący się we własnym polu karnym bramkarz 

użył ordynarnego i obelżywego języka w stosunku do znajdującego się w polu karnym 

przeciwnika. 
 P ++ 

2 

Napastnik oddaje strzał z 18 metrów w światło bramki. Znajdujący się około 4 metrów 

przed tym napastnikiem obrońca wykonuje wślizg nie walcząc o piłkę i próbując 

zablokować strzał. W tym momencie piłka trafia w rękę poszerzającą obrys ciała 

obrońcy. Decyzja? 

 K+ 

3 

Skrzydłowy drużyny  atakującej dośrodkował piłkę w pole karne. Piłkę próbował 

wybić głową obrońca, ale zrobił to tak niefortunnie, że zagrał piłkę w rękę zupełnie 

zaskoczonego  napastnika. Piłka po odbiciu się od ręki napastnika wpadła do bramki 

drużyny broniącej. Decyzja? 
  J + 

 

 B 

4 
W trakcie wykonywania rzutu karnego (po gwizdku sędziego i zanim piłka w była w 

grze), bramkarz drużyny broniącej popełnił przewinienie i piłka przeleciała obok 

słupka, nie wpadając do bramki.  
 J + 

5 
Czy prawdą jest, że każda sytuacja, podczas której dochodzi do kontaktu fizycznego 

pomiędzy zawodnikami, nie powinna być traktowana przez sędziego jako „symulacja”? 
 NIE 

6 
Czy oceniając spalonego sędzia asystent powinien brać pod uwagę pierwszy moment 

kontaktu z piłką przy zagraniu  lub dotknięciu piłki? 
 TAK 

7 
Obrońca wykonał we własnym polu karnym w ślizg i nie trafiając w piłkę, sfaulował 

znajdującego się przy piłce napastnika w sposób uznany przez sędziego za 

niedokładny i nieuważny. 
 K 

8 

Zawodnik opuścił pole gry w celu poprawy swojego ubioru. Po chwili zawodnik ten 

wbiegł na pole gry bez zgody sędziego, następnie podstawiając nogę przeciwnikowi, 

który przeprowadzał korzystną akcję swojego zespołu w pobliżu linii bocznej pola 

gry. Decyzja? 

 B +, +, ++ 

9 Czy od sędziów oczekuje się kierowania zdrowym rozsądkiem i duchem gry?  TAK 

10 

Trener zespołu gości wkroczył  w obszar stanowiska wideoweryfikacji. Który krok 

powinien być zastosowany w stosunku do tego trenera: 
a) pierwszy 
b) drugi 
c) trzeci 

 B 

11 
Czy istnieje sytuacja, kiedy to sędzia może zastosować korzyść pomimo wystąpienia 

gwałtownego i agresywnego zachowania? 
 TAK 

12 
Bramkarz wykonał we własnym polu karnym wślizg i nie trafiając w piłkę, sfaulował 

znajdującego się przy piłce napastnika w sposób uznany przez sędziego za nie 

zważający na bezpieczeństwo przeciwnika. 
 K  + 

13 
Bramkarz wykonał we własnym polu karnym w ślizg i nie trafiając w piłkę, sfaulował 

znajdującego się przy piłce napastnika w sposób uznany przez sędziego za zagrażający 

bezpieczeństwu przeciwnika. 
 K  + + 

14 
Obrońca we własnym polu karnym użył rozmyślnej sztuczki, zagrywając piłkę do 

własnego bramkarza klatką piersiową w celu obejścia Przepisów Gry. Bramkarz przyjął 

piłkę nogą i wykopał ją daleko w pole.  
 P + 



 

 

15 
Obrońca pozbawił przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki w polu karnym tego 

obrońcy, jednakże obrońca ten próbował zagrać piłkę. 
 K + 

 

 

 

 

 

 
L.p Pytanie Oznacz kółkiem 

prawidłowy symbol 
Ocena komisji 

16 
Czy jedną z okoliczności, jaką sędzia powinien brać pod uwagę przy stosowaniu korzyści, 

jest „atmosfera meczu”?  TAK 

17 
Gdy piłka była w grze, przewinienie zostało popełnione poza polem gry wobec zawodnika, 

zawodnika rezerwowego, zawodnika wymienionego lub osoby funkcyjnej własnej 

drużyny. Jakim rzutem wolnym wznowimy grę? 
 P 

18 
W bocznej strefie pola karnego napastnik ograł obrońcę i biegł w kierunku bramki. Jaką 

decyzję podejmie sędzia, jeżeli napastnik zostanie zatrzymany rękoma przez biegnącego za 

nim obrońcę w sytuacji korzystnej do zdobycia bramki.  
 K + 

19 
Obrońca pozbawił przeciwnika bramki w polu karnym tego obrońcy poprzez rozmyślne 

zagranie piłki ręką. Po tym zagraniu obrońcy piłka opuściła pole gry przez linię bramkową.  
 K ++  

20 
Napastnik pięknym strzałem umieścił piłkę w bramce i następnie opuścił pole gry i wspiął 

się na ogrodzenie w sposób naruszający porządek. 
 Br + 

21 Czy dozwolone jest używanie reklam w obszarze stanowiska wideoweryfikacji?  NIE 

22 

Znajdujący się w polu karnym obrońca próbował wybić piłkę, lecz zrobił to tak 

niefortunnie, że skiksował i nastrzelił własną rękę, która poszerzała obrys ciała (była 

wyciągnięta do boku). Sędzia – mając na uwadze takie ułożenie ręki – podyktował rzut 

karny. Czy słusznie? 

 NIE 

23 
Zawodnik wznowił grę rzutem z rogu, dośrodkowując piłkę w pole karne. Po tym 

dośrodkowaniu, kiedy piłka była już w polu karnym, znajdujący się w polu bramkowym 

napastnik ugryzł obrońcę w rękę. 
 B ++ 

24 
Jeżeli zawodnik podjął nieudaną próbę pozbawienia przeciwnika bramki przez zagranie 

piłki ręką, to jaką decyzję podejmie sędzia? 
 Br + 

25 
Podczas zawodów 4 ligi dolnośląskiej, trener w trakcie gry trzymał w dłoni małe urządzenie 

elektroniczne do komunikacji w celach taktycznych. Czy jest to dozwolone? 
 TAK 

26 
W odniesieniu do pozbawienia przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki, czy 

„zasadniczy kierunek gry” jest jednym z aspektów, który sędzia powinien wziąć pod 

uwagę.  
 TAK 

27 
Czy w przypadku strzałów na bramkę, wszystkie interwencje nie w walce o piłkę w celu 

blokowania piłki lecącej w światło bramki są interwencjami parabramkarskimi?   TAK 

28 
Napastnik oddał strzał na bramkę i piłka zmierzała w światło bramki. W tym momencie 

bramkarz rzucił się w kierunku piłki i wybił ją ponad poprzeczką trzymanym w ręce 

ochraniaczem.  
 K ++ 

29 

W środkowej strefie pola gry, zawodnik świadomie przemieścił się w tor biegu 

przeciwnika, w celu zmuszenia tego przeciwnika do zmiany kierunku biegu. Jaką decyzję 

podejmie sędzia, jeżeli piłka znajdowała się poza zasięgiem gry tych zawodników i doszło 

do kontaktu fizycznego pomiędzy zawodnikami. 

 B 

30 
Znajdujący się na własnej linii bramkowej obrońca próbował wybić nogą piłkę, która 

nieuchronnie zmierzała w światło bramki. Obrońca ten tak niefortunnie zagrał piłkę, że 
 K ++ 

Suma punktów 

 



 

 

skiksował i nastrzelił sobie piłkę w rękę, po czym piłka przeleciała nad poprzeczką. Gdyby 

nie to dotknięcie piłki ręką, piłka na sto procent wpadłaby do bramki.  

 

 
 

podpisy sprawdzających……………………….    
Suma punktów 

 


