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      TURCJA - 2019 
LEGENDA: 
 

G - grać dalej J – jeszcze raz R – rzut rożny 

B – rzut wolny bezpośredni S – rzut sędziowski Z – zakończenie 

P – rzut wolny pośredni Br – bramka Rb – rzut od bramki 

K – rzut karny W – wrzut + - napomnienie 

TAK/ NIE A, B, C, D, E – wpisz wszystkie 

poprawne warianty 
++     - wykluczenie 

   

  

Lp. Pytanie ODPOWIEDŹ 
Ocena 
Komisji 

1. 

Po rzucie wolnym wykonanym spoza pola karnego piłkę głową mało 
precyzyjnie zagrał obrońca – poprzecznie do bramki zmieniając jej kierunek 
lotu. W odległości około 5m od niego współpartner zagrywającego obrońcy 
twarzą zwrócony do swojego kolegi nieoczekiwanie dotknął piłki prawą ręką 
starając się w tym momencie uniknąć tego kontaktu. Podaj decyzję sędziego? 

G  

2. 

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

B +  

3. 

Około 30m od bramki przeciwnika napastnik został nieostrożnie zaatakowany 
przez obrońcę. Sędzia miał zamiar przerwać grę, jednak wstrzymał się widząc, 
że piłkę przejmuje współpartner poszkodowanego i w polu karnym ma przed 
sobą już tylko bramkarza. Jednak ten napastnik jest na pozycji spalonej, co 
zasygnalizował A2. Podaj decyzję sędziego? 

B  

4. 

W 88 minucie zawodów piłka po przekroczeniu linii bramkowej wewnątrz bramki 
w wyniku interwencji pozostała w rękach bramkarza. Sędzia główny uznał 
bramkę na podstawie sygnalizacji asystenta. Zdobywca bramki chcąc 
przyspieszyć wznowienie gry, gdyż była to bramka kontaktowa na 3:4, podbiegł 
do bramkarza i chciał mu wyrwać piłkę z rąk, lecz ten trzymał ją zawzięcie. To 
zdarzenie spowodowało zbiegowisko kilku zawodników obu drużyn, szybko 
uspokojone. Podaj decyzję sędziego? 

+ 
 

+ 

 

5. 

W pobliżu linii bocznej zawodnik zagrywa piłkę przez nogę przeciwnika (w 
pierwszej kolejności potrąca łydkę zawodnika przewracając go tym zagraniem). 
Sędzia nie reaguje, wówczas poszkodowany wstaje z murawy i biegnie za 
przeciwnikiem, który odebrał mu piłkę i w sposób nierozważny rewanżuje się 
nieprawidłowym atakiem odpychając go. Podaj decyzję sędziego? 

B +  

6. 

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. Jaką decyzję 
powinien podjąć sędzia? 

P +  

7. 

Sędzia asystent zauważył, że obrońca we własnym polu karnym brutalnie, z 
użyciem nieproporcjonalnej siły, naskoczył na nogę przeciwnika (gra w tym 
czasie toczyła się po przeciwnej stronie boiska). Po chwili piłka opuściła boisko 
przez linię boczną, a uprawniona drużyna natychmiast prawidłowo wznowiła grę 
wrzutem. Dopiero wtedy sędzia dostrzegł sygnalizację asystenta i użył gwizdka. 
Jakie decyzje podejmie gdy asystent opisze mu szczegóły zajścia w polu 
karnym? 

S ++  

8. 

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  

9. 

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

NIE  
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10. 

W narożniku boiska przy A1 napastnik zagrał piłkę w kierunku współpartnera, 
który w momencie podania powracał z pozycji spalonej. Zawodnik nie zagrał piłki 
lecz przebiegł obok niej. A1 sygnalizuje spalonego a piłka opuszcza w tym 
momencie linię bramkowa. Podaj decyzje sędziego? 

Rb  

11. 

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 +  

12. 

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  

13. 

Napastnik oddał strzał na bramkę a stojący na linii pola karnego obrońca, aby 
ten strzał obronić, świadomie i celowo wystawił nogę w kierunku piłki, trafiając ja 
czysto i kierując ją w bok. Piłka trafiła do innego napastnika będącego w 
momencie strzału na pozycji spalonej. Jak zachowa się widzący to sędzia? 

P  

14. 
Podczas wykonywania wrzutu wykonawca znajdujący się poza boiskiem 
przykucnął wrzucając piłkę zza i nad głowy. Czy sędzia będzie interweniował? TAK  

15. 

Zawodnik drużyny broniącej, mający już napomnienie na koncie, we własnym 
polu karnym rozmyślnie zatrzymuje piłkę ręką. Pozbawił tym samym przeciwnika 
korzystnej szansy na zdobycie bramki. Podaj tok postępowania sędziego. 

K +, ++  

16. 

Następuje dalekie podanie na lewą stronę boiska do współpartnera, który na 
połowie przeciwnika stoi osamotniony na pozycji spalonej. Opadająca piłkę 
usiłuje wybić za siebie obrońca, jednak kiksuje i jedynie potrącił piłkę. 
Nadbiegający z pozycji spalonej napastnik przejmuje piłkę i po przebiegnięciu 
kilkunastu metrów mając przed sobą tylko bramkarza zdobywa bramkę. Podaj 
decyzje sędziego? 

Br  

17. 
Czy w strefie technicznej mogą przebywać tylko osoby funkcyjne oraz zawodnicy 
rezerwowi? NIE  

18. 

Pomocnik drużyny broniącej chcąc uniemożliwić przeciwnikom szybkie 
wykonanie rzutu wolnego wystawił nogę i został „nastrzelony” piłką z bliska. Piłka 
wróciła do wykonawcy rzutu, który natychmiast wykonał daleki przerzut na prawe 
skrzydło, uruchamiając obiecującą akcję swojego zespołu. Czy sędzia może 
zastosować korzyść w takiej sytuacji? 

TAK  

19. 
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  

20. 

Sztab szkoleniowy drużyny gospodarzy zaprezentował nietypowe rozwiązania 
organizacyjne. W II połowie meczu I trener towarzyszył zawodnikom 
rezerwowym w rozgrzewce za bramką, zaś zespół prowadził na stojąco w strefie 
technicznej jego asystent. Sędzia zakazał im takich praktyk. Czy miał rację 
zgodnie z Przepisami Gry? 

NIE  

21. 

Czy ulokowanie strefy weryfikacji wideo w tunelu (gdy nie ogranicza to jego 
drożności i nie zagraża bezpieczeństwu uczestników meczu) jest dopuszczalne 
przez Przepisy Gry? 

NIE  

22. 

Wymiana zgłoszona przez drużynę Błękitnych nie doszła do skutku. Dopiero po 
dobiegnięciu do linii środkowej AS1 mógł stwierdzić, że zawodnik przewidziany 
do wejścia nie jest właściwie ubrany (miał na sobie koszulkę z niewłaściwym 
numerem). Sędzia zdecydował, że nie będzie czekał na przebieranie się 
zawodnika i nakazał wznowienie gry. Czy mimo to winien doliczyć tę przerwę i 
uwzględnić przy decyzji o ilości doliczonego czasu gry? 

TAK  

23. 
Przed wykonaniem rzutu wolnego spod linii bocznej duża grupa zawodników obu 
drużyn zgromadziła się w polu karnym w oczekiwaniu na dośrodkowanie. Sędzia 
dostrzegł że jeden z zawodników drużyny atakującej ustawił się na wyraźnej 

NIE  



 

Strona 3 z 3  Liczba punktów: 

pozycji spalonej, na 8 metrze, w taktycznym celu wykonania „wybloku” na 
obrońcy lub zasłaniania widoku bramkarzowi. Sędzia wstrzymał wykonanie rzutu 
wolnego i nakazał temu zawodnikowi cofniecie się za linię spalonego. Czy taka 
proaktywna postawa sędziego jest zgodna z przepisami? 

24. 
W czasie meczu II ligi trener gospodarzy rozmawiał przez telefon (przez zestaw 
słuchawkowy) z jednym ze swoich asystentów siedzących na trybunie. Czy 
sędzia zabroni tego typu praktyki? 

NIE  

25. 
Czy w rozumieniu Przepisów Gry bramkarz uznawany jest za kontrolującego 
piłkę gdy trzyma ją między powierzchnią boiska a nogą? NIE  

26. 
Drużyna gospodarzy przed meczem I ligi zgłosiła że cała 12-osobowa grupa 
chłopców trzymających koło reklamowe chce w czasie meczu podawać piłki. Czy 
zgodnie z Przepisami Gry można do tego dopuścić? 

TAK  

27. 
We własnym polu karnym obrońca zwrócony twarzą do nadbiegającego do 
podania napastnika, bez zainteresowania piłką, odepchnął napastnika 
uniemożliwiając mu zagranie piłki. Podaj decyzję sędziego? 

K  

28. 
Obrońca we własnym polu karnym widząc napastnika usiłującego zagrać piłkę 
głową, mimo to zdecydował się na próbę wybicia piłki wysoko uniesioną nogą. 
W wyniku tego nierozważnie kopnął go w głowę. Podaj decyzję sędziego? 

K +  

29. 

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 uznawany za nierozważny kopie napastnika znajdującego 
się w polu karnym gospodarzy. Podaj decyzję sędziego? 

K + 
   + 

 

30. 
Zawodnik rezerwowy rzucił butem w zawodnika drużyny przeciwnej, 
znajdującego się na polu gry przy linii bocznej. Jaka decyzje podejmie sędzia 
jeżeli z tego powodu przerwał grę? 

B ++  

 


