
Egzamin IV liga KS DZPN        30 sierpnia 2017, 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 środkowej strefie boiska zawodnik podstawił nogę przeciwnikowi czyniąc to 

niedokładnie i nieuważnie.  
  

2 

We własnym polu karnym obrońca nieostrożnie podstawia nogę  napastnikowi, który 

przeprowadza korzystną akcję. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli obrońca próbował 

zagrać piłkę? 
  

3 

Zawodnik mający na swoim koncie żółtą kartkę atakuje przeciwnika nogą w nogę, 

czyniąc to w sposób  nierozważny. Mając na uwadze, że piłkę przejmuje współpartner 

faulowanego zawodnika, który ma realną szansę na zdobycie bramki, sędzia stosuje 

korzyść. Po chwili bramkarz broni strzał tego współpartnera, a obroniona piłka leci w 

kierunku zawodnika, który popełnił nierozważne przewinienie. Zawodnik ten 

przejmuje piłkę i zaczyna akcję swojego zespołu.   

  

4 

Czy prawdą jest, że przy każdym rozpoczęciu gry, wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem 

dwóch zawodników wykonujących rozpoczęcie gry, muszą zająć miejsca na własnej 

połowie pola gry? 
  

5 
Napastnik gospodarzy prawidłowo strzelił gola, a następnie podbiegł pod sektor 

kibiców gości i zachował się w sposób naruszający porządek na stadionie? 
  

6 
Trener drużyny gości wbiegł na boisko i wpłynął swoim zachowaniem za zawodnika 

drużyny przeciwnej, który znajdował się z piłką w polu karnym drużyny tego trenera. 
  

7 
Czy dozwolonym jest, aby w meczu Pucharu Polski na szczeblu dolnośląskim, sędzia 

zezwolił na krótką przerwę między połowami dogrywki w celu uzupełnienia płynów? 
  

8 

Napastnik znajdował się na pozycji spalonej w polu karnym drużyny przeciwnej.  

Piłka została zagrana do tego napastnika przez współpartnera. Jaką decyzję podejmie 

sędzia, jeżeli napastnik ten najpierw został  nierozważnie sfaulowany przez 

przeciwnika i dopiero po tym nierozważnym ataku zagrał piłkę? 

  

9 
Podczas wykonywania rzutu karnego, bramkarz przewinił, a piłka nie wpadła do 

bramki. Decyzja?  
  

10 

Podczas meczu 4 ligi, zespół gospodarzy dokonał wymiany zawodnika w przerwie w 

grze, o czym nie zostali poinformowani sędziowie. Około 60 minuty, kiedy piłka była 

w grze, zespół sędziowski spostrzegł, że taka wymiana została dokonana w przerwie. 

  

11 
Czy najnowsze Przepisy Gry zawierają zapis, że „decyzje sędziego, jak i wszystkich 

pozostałych członków zespołu sędziowskiego, muszą być zawsze respektowane”. 
  

12 

Kiedy piłka była w grze, przebywający we własnym polu bramkowym bramkarz użył 

obelżywego języka w stosunku do sędziego, w ten sposób okazując niezadowolenie z 

decyzji sędziego.  

  

13 

We własnym polu karnym obrońca nieostrożnie podstawia nogę  napastnikowi, który 

ma realną szansę na zdobycie gola. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli obrońca nie 

miał szans na zagranie piłki? 

  

14 

Zawodnik drużyny broniącej wykonał wślizg, który nie zważał na bezpieczeństwo 

przeciwnika. W wyniku tego wślizgu, kiedy piłka była w polu karnym tego obrońcy, 

zawodnik ten trafił nogą w stopę napastnika, który znajdował się metr za linią 

bramkową w odległości 3 metrów od słupka bramkowego.  

  

15 

Przed rozpoczęciem zawodów, podczas sprawdzania dokumentów, sędziowie 

zauważyli, że jeden z zawodników jest wpisany do sprawozdania zarówno jako 

zawodnik, jak i fizjoterapeuta. Czy sędziowie mogą zezwolić na taką podwójną 

funkcję zawodnika? 

  

 

 

 

 

Suma punktów 

 



 

 
L.p Pytanie Oznacz kółkiem 

prawidłowy symbol 

Ocena komisji 

16 Czy „tunel” jest częścią „bezpośredniego otoczenia pola gry”?   

17 
Podczas wykonywania rzutu karnego, bramkarz i wykonawca rzutu naruszają Przepisy 

Gry w tym samym momencie. Piłka nie wpada do bramki. Decyzja?  
  

18 

We własnym polu karnym obrońca nierozważnie podstawia nogę  napastnikowi, który 

przeprowadza korzystną akcję. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli obrońca próbował 

zagrać piłkę? 

  

19 

Czy zgodnie z Postanowieniami PZPN do Przepisów Gry 2017/18 „za dopuszczenie do 

zawodów zawodników posiadających aktualne badania lekarskie odpowiada kierownik 

danej drużyny”? 

  

20 

Ku zdziwieniu publiczności, sędzia wznowił grę rzutem pośrednim po spalonym z 

własnej połowy pola gry zawodnika, który był spalony. Czy zgodnie z Przepisami Gry 

może dojść do takiej sytuacji? 

  

21 
Czy jednym z powodów, dla którego sędzia powinien kompensować stracony czas gry są 

„sankcje dyscyplinarne” ? 
  

22 

Napastnik znajdował się na pozycji spalonej w polu karnym drużyny przeciwnej.  

Piłka została zagrana do tego napastnika przez współpartnera. Jaką decyzję podejmie 

sędzia, jeżeli napastnik ten zaatakował przeciwnika w walce o piłkę, a następnie został 

nierozważnie sfaulowany przez tego przeciwnika? 

  

23 

We własnym polu karnym obrońca nieostrożnie podstawia nogę  napastnikowi, który 

przeprowadza korzystną akcję. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli obrońca nie miał 

szansy na zagranie piłki? 
  

24 Czy dłonie i ręce bramkarzy nie są brane pod uwagę przy ocenie pozycji spalonej?   

25 

Podczas wykonywania rzutu karnego, bramkarz popełnił przewinienie i w jego rezultacie 

rzut został powtórzony. Czy w takiej sytuacji bramkarz musi zostać ukarany 

napomnieniem? 

  

26 
W środkowej strefie pola gry, zawodnik zaatakował przeciwnika przekraczając granicę 

użycia akceptowalnej siły.  
  

27 
Podczas wykonywania rzutu karnego,  wykonawca rzutu wykonał niedozwolone zwody 

taktyczne. Piłka wpadła do bramki. Decyzja?   

28 

Czy zgodnie z Postanowieniami PZPN do Przepisów Gry 2017/18, „sędziom 

wyznaczonym na zawody 4 ligi rekomenduje się przeprowadzenie przedmeczowego 

spotkania organizacyjnego z kierownikami drużyn” ?  

  

29 

We własnym polu karnym obrońca nieostrożnie podstawia nogę  napastnikowi, który ma 

realną szansę na zdobycie gola. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli obrońca próbował 

zagrać piłkę? 

  

30 

Znajdujące się w materiałach szkoleniowych angielskie słowo „reckless” odnosi się do: 

A) użycia nieproporcjonalnej siły, 

B) nieostrożności, 

C) nierozważności. 

 

  

 

 
 Suma punktów 

 


