Symbole:
B (rzut wolny bezpośredni), P (rzut wolny pośredni), Br (bramka), G (grać dalej),
J (jeszcze raz), K (rzut karny), R (rzut rożny), Rb (rzut od bramki), S (rzut sędziowski),
W (wrzut), Z (zakończenie), + (napomnienie), ++ wykluczenie), TAK, NIE, wybór (A, B, C, D)
Zaznacz
właściwą
Pytanie
odpowiedź
Obrońca stojąc na 12. metrze od własnej bramki popełnił przewinienie w
G B P K J S
stosunku do będącego poza polem karnym sędziego, krzycząc: „Ile ci zapłacili
Br W R Z Rb
1.
1
P++
za tego karnego?!”. Sytuacja miała miejsce w czasie gry. Jakie decyzje + + + + + + +
podejmie sędzia po jej przerwaniu?
+++++++
Zgodnie z Przepisami Gry kartkę wymiany może wręczyć 4.
sędziemu/asystentowi nr 1:
A. Trener zespołu
2.
A, B, C, D
ABCD
B. Kierownik drużyny
C. Masażysta
D. Sam zawodnik wchodzący

3.

W czasie bezpośredniej konsultacji między sędzią a sędzią asystentem…
A. …sędzia asystent może wejść na boisko, jeżeli jest to potrzebne
4B. …sędzia oraz sędzia asystent są skierowani twarzami w stronę pola gry
C. …sędzia asystent musi wejść na pole gry 2-3 metry od linii bocznej
D. ... sędziemu nie wolno zejść z pola gry.
Napastnik jest na 8. metrze od bramki przeciwników i składa się do strzału w
sytuacji sam na sam z bramkarzem. Będący za nim obrońca wykonuje wślizg,
usiłując wybić piłkę, jednak jej nie sięga, natomiast podcina stopą i przewraca
napastnika. Decyzja?
6
A. Rzut karny, bez kary dla obrońcy
B. Rzut karny + żółta kartka dla obrońcy
C. Rzut karny + czerwona kartka dla obrońcy
D. Rzut wolny pośredni + żółta kartka dla obrońcy.
Czy dozwolone jest, aby na boisku o naturalnej nawierzchni, pola bramkowe
miały sztuczną nawierzchnię?

A, B, C, D

AB

A, B, C, D

B

TAK - NIE

Nie

6.

Napastnik gości wykonał artystyczny upadek w polu karnym gospodarzy,
chcąc wymusić rzut karny. W tym momencie piłkę przejęli gracze gospodarzy,
którzy momentalnie rozpoczęli konstruowanie korzystnie rozwijającego się
kontrataku. Widząc to sędzia zastosował korzyść, sygnalizując ją rękami. Po
kilku sekundach akcja ta zakończyła się strzałem na bramkę, który bramkarz
obronił, a piłka wyszła na rzut rożny. Co zdecyduje sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

R+

7.

Wykonawca rzutu karnego wykonał zwody taktyczne po dobiegnięciu do piłki,
a bramkarz opuścił linię bramkową przed oddaniem strzału. Z wykonanego
rzutu karnego padła bramka. Decyzja sędziego?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

P+

8.

Podczas akcji w polu karnym napastnik upadł w sposób „artystyczny”,
sugerując sędziemu, że był faulowany przez zawodnika drużyny broniącej.
Zanim sędzia zdążył przerwać grę, zdenerwowany tą sytuacją inny zawodnik
drużyny broniącej kopnął leżącego napastnika, a piłka wpadła do bramki
drużyny broniącej. Jaką decyzję winien podjąć sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

P+,++

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

J

10.

Sędzia zarządził rzut sędziowski z linii pola bramkowego. Po jego wykonaniu
piłka została kopnięta przez zawodnika drużyny atakującej bezpośrednio do
bramki przeciwników, po tym jak dotknęła podłoża. Zirytowany bramkarz
podbiegł do sędziego z protestami i gestykulując, lekko go odepchnął oburącz
w klatkę piersiową. Co zrobi sędzia w tej sytuacji?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

RB++

11.

Zawodnik rezerwowy wbiegł na pole gry, gdzie został nierozważnie popchnięty
przez współpartnera przy linii bocznej boiska. Jaką decyzję podejmie sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

B+,+

4.

5.

9.

Zawodnik wykonywał wrzut w kierunku współpartnera wzdłuż linii bramkowej.
Piłka zanim weszła do gry trafiła najpierw w tablicę sędziego technicznego
(sygnalizującego akurat ilość doliczonego czasu gry). Co zrobi sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

K+

TAK - NIE

Nie

12.

Bramkarz, na własnym polu karnym, rzucił (i trafił) butem w piłkę, która
zmierzała poza linię boczną pola karnego? Jaką decyzję podejmie sędzia?

13.

Czy kopnięcie oznacza również, zagranie piłki piszczelą?

14.

Jeżeli zawodnik podjął nieudaną próbę pozbawienia przeciwnika bramki przez
zagranie piłki ręką, to jaką decyzję podejmie sędzia?

15.

Zawodnik, po zdobytej bramce, wybiegł poza linię boczną boiska, podbiegł w
pobliże sektora gości, co zdaniem sędziego naruszyło porządek i stworzyło
zagrożenie bezpieczeństwa. Jaka będzie decyzja sędziego?

16.

Czy zgodnie z Przepisami Gry na zawodach Ligi Okręgowej tzw. pierwszy krok
wobec niepoprawnie zachowującej się osoby na ławce rezerwowych
wykonywany jest przez sędziego asystenta nr 1?

TAK - NIE

Tak

17.

Zawodnik popełnił rażący faul, po którym sędzia zastosował korzyść.
Poszkodowana drużyna nie wykorzystała realnej szansy na zdobycie gola,
gdyż bramkarz obronił strzał i piłka pozostała w grze. Drużyna bramkarza
przejęła piłkę i prowadziła akcję na bramkę przeciwnika. Jaką decyzję
podejmie sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

G++

18.

Rzut karny wykonał współpartner zidentyfikowanego wykonawcy. Czy swoją
decyzję w tej sytuacji sędzia uzależni od wyniku rzutu?

TAK - NIE

Nie

19.

Zawodnik będący na pozycji spalonej, po podaniu przez współpartnera,
podejmuje ewidentną próbę zagrania piłki, która znajduje się blisko niego. Czy
to już są wystarczające warunki do odgwizdania spalonego?

TAK - NIE

Nie

20.

Trener pozbawiony przywileju przebywania w strefie technicznej z powodu
niewłaściwego zachowania, zapalił papierosa na trybunie. Czy widzący to
sędzia będzie na to reagował?

TAK - NIE

nie

21.

Między połowami dogrywki, bramkarz i zawodnik z pola, zamienili się
funkcjami, nie informując o tym sędziego. W trakcie trwania drugiej części
dogrywki, sędzia zorientował się o tej zamianie. Jaką winien podjąć decyzję?

22.

W przerwie między połowami dogrywki, drużyna dokonała wymiany
zawodników, nie powiadamiając o tym sędziego. W trakcie II części dogrywki,
sędzia zorientował się, że taka wymiana została dokonana. Co uczyni sędzia?

23.

24.

25.

26.

Czy sędzia ma obowiązek sygnalizacji w sposób widoczny zawodnikom i
publiczności, tuż przed zakończeniem każdej połowy zawodów ilości
maksymalnego czasu, doliczonego na skutek nienormalnych przerw w grze?
Czy w sprawozdaniu z zawodów, sędzia winien stwierdzić, że sprawdzał karty
zdrowia.
Po zdobyciu bramki, ale przed rozpoczęciem gry, sędzia zauważył sygnalizację
sędziego asystenta. Po konsultacji, okazało się, że na polu gry, w chwili
zdobycia bramki, znajdował się trener drużyny, która zdobyła bramkę. Jaka
powinna być decyzja sędziego?
Obrońca wykonał rzut od bramki z własnego pola karnego. Zanim piłka
opuściła pole karne, jego współpartner, chcąc zyskać czas, celowo zagrywa
piłkę. Napastnik widząc sytuację, wbiega w pole karne, gdzie odbiera piłkę
obrońcy. Sędzia postanowił zastosował korzyść, a napastnik kilka sekund
później zdobywa bramkę. Podaj decyzję sędziego.

G B P K J S
Br W R Z Rb
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+++++++
G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
++++++
G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
++++++

Br+

Br+

G

G

TAK - NIE

Nie

TAK - NIE

Nie

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

B

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

J+

27.

Czy związki narodowe mogą dokonać modyfikacji przepisów gry w zakresie
rozgrywek seniorskiej piłki kobiecej?

TAK - NIE

Nie

28.

Czy są sytuacje, w których zawodnik rezerwowy, może użyć własnego telefonu
komórkowego podczas meczu, przebywając w strefie technicznej?

TAK - NIE

tak

29.

30.

31.

Obrońca popełnił przewinienie w stosunku, do będącego przed polem karnym
sędziego, krzycząc „Ile ci zapłacili za tego karnego?!”, w sytuacji, gdy
przeciwnicy rozgrywali korzystną akcję. Jaką decyzję podejmie sędzia?
Sędzia dał sygnał na wykonanie rzutu karnego i zanim piłka została zagrana,
obrońca wbiegł w pole karne, a wykonawca po dobiegnięciu do piłki, wykonał
zwody taktyczne. Po wykonanym rzucie, piłka odbita od słupka pozostała na
polu gry. Decyzja?
Czy sędzia jest zobowiązany umieścić w sprawozdaniu informację czy zawody
były prowadzone zgodnie z zasadami unifikacji PZPN, w przypadku drużyn
młodzieżowych ?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++
G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

P++

P+

TAK – NIE

Tak

32.

Czy noszowi mogą mieć swoje miejsce po drugiej stronie od ławek
rezerwowych?

TAK - NIE

Nie

33.

Czy do obowiązków sędziego technicznego w czasie zawodów należy m.in.
kontrola stref rozgrzewki zawodników rezerwowych?

TAK - NIE

tak

34.

Zawodnik rozpoczynając drugą połowę bezpośrednio oddał strzał na własną
bramkę. Bramkarz wprawdzie interweniował, ale piłki nie dotknął i opuściła
ona pole gry, przekraczając całym obwodem linię bramkową pomiędzy
słupkami bramkowymi i pod poprzeczką. Decyzja?

35.

W momencie, gdy zaistniał spalony, obrońca jednocześnie pchnął napastnika.
Zdarzenie miało miejsce w polu karnym.

36.

Związek narodowy określił, w rozgrywkach drużyn młodzieżowych, liczbę
wymian zawodników na 6. Czy jest to dozwolone?

TAK - NIE

Tak

37.

Czy zasady i ustalenia Artykułu 4: „Ubiór zawodników”, odnoszą się również
do osób towarzyszącym drużynom, przebywających w strefach technicznych?

TAK - NIE

Tak

38.

Czy slogany, wyrażenia i ilustracje, na które zgodę wyraził organizator
zawodów, powinny być ograniczone do przodu koszulki, rękawka i/ lub opaski
kapitańskiej?

TAK - NIE

tak

39.

Czy oceniając pozycję spaloną, należy brać pod uwagę punkt pierwszego
kontaktu, związanego z „zagraniem lub dotknięciem” piłki?

TAK - NIE

tak

40.

Gdy piłka była w grze, zawodnik popełnił przewinienie, wobec współpartnera
(zawodnika rezerwowego własnej drużyny), gdy ten znajdował się poza polem
gry. Jaką decyzję podejmie sędzia?

41.

Zawodnik po dobiegnięciu do piłki, ustawionej na punkcie karnym, wykonuje
zwody taktyczne. Z wykonanego rzutu padła bramka. Podaj decyzję sędziego.

42.

Na chorągiewkach rożnych o wymiarach 30 x 30 cm rożnych znajdował się
herb klubu. Sędzia nie zezwolił na takie chorągiewki. Czy słusznie?

43.

Czy kapitan drużyny może zgłosić sędziemu przed zawodami
dotyczący stanu pola gry?

44.

Czy organizator zawodów musi zapewnić publiczności pomoc medyczną przez
cały czas ich trwania ?

45.

46.

protest

Lekarz drużyny gospodarzy, zachował się w strefie technicznej w sposób
karany wykluczeniem. Nikt inny nie sprawował opieki medycznej. Czy może
on dalej pozostać w strefie, aby udzielać pomocy medycznej zawodnikom?
Zawodnik drużyny gospodarzy, w środkowej strefie boiska, w sposób
nierozważny, wślizgiem, zaatakował przeciwnika. Sędzia przerwał grę, a
zawodnik, który faulował krzyknął: „Co ty gwiżdżesz?. Jaki faul?!”. Jaką
decyzję podejmie sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++
G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++
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R

K

B/K

P+

TAK - NIE

Tak

TAK - NIE

Nie

TAK - NIE

Tak

TAK - NIE

tak

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

B+,++

47.

Na naturalnej (trawiastej) powierzchni pola gry, linie wyznaczające pola gry,
zostały wykonane ze sztucznej trawy. Czy dozwolone jest takie połączenie?

TAK - NIE

tak

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

W

TAK - NIE

Tak

48.

Zawodnik wykonał wrzut z pozycji klęczącej. Decyzja sędziego?

49.

Czy celowe ociąganie się z opuszczeniem pola karnego przez zawodnika
drużyny, nie wykonującej , rzut od bramki, należy traktować jako niesportowe
zachowanie?

50.

Jaka będzie decyzja sędziego, gdy bramkarz we własnym polu karnym
nieostrożnym popchnięciem przeciwnika w plecy, pozbawia go realnej szansy
na zdobycie bramki ?

51.

Zawodnik opuścił pole gry dla poprawy ubioru (na polecenie sędziego) i wbiegł
na pole gry, bez zgody sędziego, zagrywając piłkę, która znalazła się w pobliżu
linii bocznej. Piłka została podana do współpartnera, który znalazł się w
sytuacji realnej do zdobycia bramki. Zawodnik strzelił gola. Co uczyni sędzia?

52.

Czy między połowami dogrywki, może być udzielona krótka przerwa, na
uzupełnienie płynów przez zawodników?

TAK - NIE

Tak

53.

Zawodnik otrzymał od sędziego zgodę na opuszczenie boiska. Zawodnik
jednak widząc, że jego drużyna konstruuje korzystną akcję, zamiast opuścić
boisko, przejął piłkę podaną od współpartnera i zdobył bramkę. Sędzia bramki
nie uznał, napomniał winnego zawodnika i nakazał wznowienie gry
rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili
przerwania gry. Czy słusznie?

TAK - NIE

Nie

54.

Jeżeli po opuszczeniu boiska przez zawodnika przeznaczonego do wymiany,
zanim zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry, zrezygnowano z wymiany, to
czy zawodnik, który opuścił już boisko, musi uzyskać zgodę sędziego na swój
powrót na pole gry?

TAK – NIE

tak

55.

Czy w czasie procedury wymiany, rezerwowy bramkarz, musi zawsze wchodzić
na pole gry na wysokości linii środkowej?

TAK - NIE

tak

56.

Czy sędzia może zdecydować, że strefa rozgrzewki zawodników rezerwowych
obu drużyn zostanie zlokalizowana za tą samą bramką?

TAK - NIE

tak

57.

Czy Przepisy Gry stanowią, że sędzia asystent wkraczający na boisko dla
wyegzekwowania odległości 9.15 m przy rzucie wolnym, czyni to zawsze z
pozycji piłki?

TAK - NIE

tak

58.

Czy rozmyślna parada obronna może być wykonana nie tylko przez
bramkarza?

TAK - NIE

tak

59.

W trakcie przywitania drużyn na polu gry przed rozpoczęciem zawodów,
zawodnik zachował się niesportowo. Czy sędzia ma prawo do udzielenia mu
napomnienia przez pokazanie żółtej kartki?

TAK - NIE

tak

60.

Po zdobytej bramce, sędzia zorientował się, że na polu gry znajdował się
zawodnik rezerwowy drużyny, która zdobyła bramkę. Co uczyni sędzia, gdy
gra nie została jeszcze wznowiona?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

B+

61.

W trakcie gdy piłka była w grze, dwaj zawodnicy tej samej drużyny, będąc w
kole środkowym, zachowali się wobec siebie gwałtownie i agresywnie. W tym
czasie drużyna przeciwna stworzyła realną sobie szansę do zdobycia bramki.
Co uczyni sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

G++,
++

Zawodnik wykonał wrzut z niewłaściwego miejsca z intencją, aby sędzia
nakazał jego powtórzenie. Co zadecyduje sędzia?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++
G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++

62.

63.

Napastnik oddał strzał na bramkę, a stojący na linii bramkowej obrońca
rozmyślnie wybił piłkę, tak, że trafia ona do innego napastnika, który w

G B P K J S
Br W R Z Rb
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+++++++
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K++

B+

W

P

momencie oddawania strzału znajdował się na pozycji spalonej. Napastnik ten
bezpośrednim strzałem zdobył bramkę. Decyzja sędziego?

+++++++

Sfrustrowany zawodnik kopnął mocno współpartnera. W tym momencie piłka
była w grze, a przewinienie miało miejsce w ich polu karnym. Decyzja?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

K++

65.

Na boisko wbiegł zawodnik wykluczony i na linii bramkowej wybił nogą piłkę
zmierzającą do jego bramki. Żaden inny zawodnik nie miał szans na zagranie
piłki (wszyscy znajdowali się poza polem bramkowym). Podaj sposób
postępowania sędziego.

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

K

66.

Czy zgodnie z Przepisami Gry spożywanie płynów orzeźwiających przez
zawodnika na polu gry, w czasie gdy toczy się gra, wiąże się obligatoryjnie z
karą napomnienia?

TAK - NIE

nie

67.

Czy zgodnie z aktualnymi wytycznymi UEFA sędzia musi doliczyć za każdą
wymianę 30 sekund, a za każdą kontuzję minutę?

TAK - NIE

Nie

68.

Po zdobytej bramce, sędzia zorientował się, że na polu gry znajdował się
zawodnik rezerwowy drużyny, która zdobyła bramkę. Co uczyni sędzia, gdy
gra została już wznowiona?

G B P K J S
Br W R Z Rb
+++++++
+++++++

G+

69.

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

TAK - NIE

tak

70.

W trakcie I połowy meczu zaczął padać śnieg. Czy sędzia może zarządzić
zmianę piłki (z białej na pomarańczową), choć przed meczem sprawdził
przydatność do gry tylko białej piłki, bo tylko tę dostarczył mu organizator?

TAK - NIE

tak

64.

