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                         LEGENDA: 
 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

Przepisy 
gry/strona

, 
pkt. 

1 

Zawodnik drużyny broniącej podczas, gdy piłka znajdowała się w innej strefie 
boiska, uderzył napastnika gospodarzy we własnym polu karnym. Zauważył 
to asystent, który poinformował jednocześnie sędziego, że siła uderzenia 
była znikoma. Decyzja sędziego. 

K +  

2 

Napastnik znajdujący się w polu karnym przeciwników strzelił w światło 
bramki a znajdujący się na linii bramkowej obrońca rzucił się i ręką wybił piłkę 
w pole. Trafiła ona do współpartnera napastnika, będącego w chwili strzału 
na pozycji spalonej. Napastnik ten zdobył bramkę. 

Br +  

3 
Po wznowieniu przez bramkarza gry z rzutu od bramki, kopnięta piłka odbiła 
się od sędziego, który nie zdążył opuścić pola karnego, a następnie wpadła 
do bramki drużyny zagrywającego zawodnika. Podaj decyzję. 

S  

4 

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  

5 

W meczu klasy okręgowej zawodnik drużyny gospodarzy wykonywał wrzut 
na wysokości pola karnego drużyny gości. Do wrzuconej w pole karne piłki 
najwyżej wyskoczył bramkarz gości, który następnie mocnym wyrzutem piłki 
próbował uruchomić kontratak. Piłka niesiona silnym podmuchem wiatru 
wpadła do bramki przeciwnika. Decyzja. 

Rb  

6 

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 piłkę, która nie trafia jednak w 
bramkę. Decyzja sędziego? 

J  

7 

Jeżeli w czasie gry osoba funkcyjna, zawodnik rezerwowy, zawodnik 
wymieniony, zawodnik wykluczony wejdzie na pole gry, sędzia musi: 
A. przerwać grę, 
B. nakazać usunięcie tej osoby w najbliższej przerwie w grze, 
C. zastosować karę napomnienia. 
Wskaż właściwe. 

B  

8 
Czy możliwa jest sytuacja, w której zawodnik zostanie wykluczony z gry 
dopiero po otrzymaniu trzeciego napomnienia w tym samym meczu? 

TAK  

9 

Zawodnik wykonywał rzut wolny z łuku własnego pola karnego, na wprost 
bramki i zagrał piłkę w pole karne, w kierunku swojego bramkarza stojącego 
w polu bramkowym. Bramkarz stwierdził, że pierwszy przy piłce będzie 
stojący w polu karnym przeciwnik, który właśnie wystartował w jej kierunku. 
Bramkarz ruszył w kierunku piłki i rzucając się wybił piłkę ręką tuż sprzed nóg 
przeciwnika. Bramkarz był ostatnim zawodnikiem drużyny broniącej. 

P  

10 

Zawodnik rezerwowy wpisany jednocześnie jako kierownik drużyny, wkroczył 
na boisko w czasie gry głośno okazując niezadowolenie z decyzji asystenta. 
Sędzia słysząc to przerwał grę. Podaj decyzję. 

B ++  

11 
Napastnik znajdujący się w polu bramkowym przeciwników strzelił w kierunku 
bramki przeciwnika. Kopnięta piłka uderzyła obrońcę w rękę powiększającą 

K ++  

 

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 
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obrys ciała. Odbita piłka trafiła do współpartnera napastnika, który 
natychmiast umieścił ją w siatce. Sędzia zauważył sędziego asystenta 
sygnalizującego, że ten strzelający bramkę współpartner napastnika, był w 
momencie pierwszego strzału, na pozycji spalonej. 

12 

Napastnik, który znalazł się poza polem gry, tuż przy linii bocznej, rzucił 
trzymanym w ręku ochraniaczem w trenera własnej drużyny stojącego w 
strefie technicznej. Ochraniacz zmierzał w kierunku głowy trenera, jednak 
udało mu się uchylić, mimo że obserwował korzystną akcję prowadzoną 
przez jego drużynę. 

B ++  

13 
Tuż po rozpoczęciu gry przez drużynę A i rozgrywaniu akcji na swojej 
połowie boiska sędzia zauważył, że na boisku znajduje się 12 zawodników w 
drużynie B. 

G +  

14 Czy karą za przeszkadzanie jest zawsze rzut wolny pośredni? NIE  

15 
Czy pod spodenki muszą być tego samego koloru, co główny kolor spodenek 
lub kolor w jakim są końcówki nogawek spodenek – zawodnicy z jednej 
drużyny muszą nosić ten sam kolor pod spodenki? 

TAK  

16 
Czy wykonane przez sędziego ostrzeżenie dla osoby funkcyjnej jest 
nienormalną przerwą w grze w rozumieniu Art. 7 Przepisów Gry? 

TAK  

17 

Czy to prawda, że sędzia dolicza w każdej części zawodów cały stracony 
czas gry z powodu:  
• wymian zawodników,  
• oceny powagi kontuzji i/lub znoszenia kontuzjowanego zawodnika z pola 
gry,  
• marnowania czasu gry,  
• sankcji dyscyplinarnych,  
• przerw medycznych, dozwolonych regulaminem rozgrywek, np. „przerwy na 
uzupełnianie płynów”  
(która nie powinna przekroczyć jednej minuty) i „przerwy na schłodzenie 
organizmu” (od 90  
sekund do trzech minut),  
• opóźnień związanych ze sprawdzaniem lub wideo weryfikacją VAR,  
• każdego innego powodu, łącznie ze znaczącymi opóźnieniami wznowienia 
gry (np. po fetowaniu bramki) 

TAK  

18 
Jaką decyzje podejmie sędzia, jeśli bramkarz rzuca piłkę bezpośrednio do 
bramki przeciwnika? 

Rb  

19 

Dla oceny spalonego przyjmuje się, że górna granica ręką znajduje się na : 
A.  wysokości ramienia 
B.  wysokości pachy 
C.  wysokości barku  

B  

20 
Czy zawodnik uważany jest za nienaturalnie powiększającego swoje ciało, 
gdy ułożenie jego rąk/ramion nie stanowi następstwa ruchu ciała w danej 
sytuacji lub nie jest tym uzasadnione. 

TAK  

21 
Po meczu kierownik drużyny gości poprosił o wpisanie do załącznika swoich 
uwag i zastrzeżeń dotyczących zasadności pokazanych kartek przez 
sędziego. Czy sędzia postąpił słusznie zgadzając się na prośbę kierownika?   

NIE  

22 

Osobą odpowiedzialną za kwestie proceduralne związane z meczem jest 
kierownik drużyny. Jeśli drużyna nie ma kierownika, przyjmuje się, że jego 
funkcję pełni trener. Jeżeli drużyna nie ma ani trenera, ani kierownika, 
domyślnie funkcje kierownika przypisuje się kapitanowi drużyny. 
Czy ten zapis jest zgodny z przepisami gry? 

TAK  

23 

Bramkarz Astry Piekoszów we własnym polu karnym złapał piłkę (z akcji) 
ostatnio zagraną przez zawodnika drużyny Sokoła Rykoszyn. Kontroluje piłkę 
ręką przez czas dłuższy niż 8 sekund – grając w ten sposób gra na czas. 
Podaj decyzje sędziego. 

P  

24 

Piłka wychodzi poza linie boczną ostatnio zagrana przez zawodnika Korony II 
Kielce, kiedy to właśnie ta drużyna prowadziła z przewagą jednej bramki w 
90 minucie meczu. Trener bramkarzy z Kielc, po tym jak piłka obok niego 
wyszła na wrzut zatrzymał piłkę nogą i przez dłuższą chwilę przetrzymywał 
ją, nie oddając jej zawodnikowi Stali Kraśnik, który chciał szybko wznowić 

W ++, 
++ 
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grę. Jaką decyzje podejmie sędzia, kiedy to zawodnik Stali zdenerwowany 
sytuacją pluje w twarz trenera Korony? 

25 
Napastnik znajduje się na pozycji spalonej ,podjął ewidentnie próbę zagrania 
piłki, która była blisko niego. 

G  

26 
Czy popełnienie poważnego rażącego faulu jest zawsze karane 
wykluczeniem ,nawet jeżeli sędzia zastosował korzyść, po której drużyna 
przeciwna zdobyła bramkę. 

TAK  

27 
Czy bramkarz może mieć na sobie spodnie dresowe oraz czapkę z 
daszkiem. 

TAK  

28 
Bramkarz gospodarzy piąstkuje piłkę będąc na linii bramkowej we własnym 
polu karnym. Piłka ta przypadkowo trafia w rękę napastnika drużyny gości i 
bezpośrednio trafia do bramki. Decyzja sędziego? 

B  

29 
Zawodnik gospodarzy przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi , nie 
dochodzi do kontaktu i tym samym przerywa korzystną akcję gości. Jaką 
decyzję podejmie sędzia? 

P +  

30 
Sędzia odgwizdał przewinienie a wykonawca rzutu wolnego zdecydował się 
na szybkie wykonanie tego rzutu. Kopnął piłkę ale została ona przejęta przez 
przeciwnika, który znajdował się 3 metry od miejsca wznowienia. 

G  

32 
Trener w trakcie meczu wszedł na boisko i podejmował działania o 
charakterze prowokacyjnym lub zapalnym do zawodnika drużyny przeciwnej. 

B ++  

33 Wykonawca rzutu rożnego celowo odbił piłkę od przeciwnika. G  

34 
Poirytowany zawodnik gości w przerwie w grze zwraca się do przeciwnika 
słowami ,,Ile przyjąłeś kasy ty chuju, na co przeciwnik odpowiada ,,Zacznij 
grać pedale ‘’Decyzja? 

++, ++  

35 
Czy zawodnik pełniący funkcję kapitana drużyny posiada przywilej 
możliwości dyskusji z sędzią.   

NIE  

36 
Zawodnik drużyny broniącej doznał lekkiej kontuzji nogi (leży na boisku) a 
jego drużyna zapoczątkowała korzystną akcję do zdobycia bramki. 

G  

37 

Obowiązkowe wyposażenie sędziego to: 
A. zegarek 
B. gwizdek 
C. czerwoną, żółta kartka 
D. notatnik (lub inne przybory do zapisywania wydarzeń związanych z 
przebiegiem zawodów).  
E. sprzęt do komunikacji  
F. moneta 

A, B, C, 
D, 

 

38 
Sędzia dał sygnał gwizdkiem, że bramka została zdobyta, zanim piłka 
przekroczyła linię bramkową całym swoim obwodem. 

S  

39 
Sędzia zapomniał zasygnalizować uniesionym ramieniem, że wykonywany 
jest rzut wolny pośredni, a z tego rzutu piłka wpadła bezpośrednio do bramki. 

J  

40 
Dwóch zawodników tworzy mur, zawodnik drużyny przeciwnej dołączył do 
niego, (stoi w odległości 10 cm od przeciwnika) następnie z rzutu wolnego 
bezpośredniego pada bramka. 

Br  

41 
Zawodnik Lechii Strawczyn rozpoczął zatrzymywanie zawodnika Astry 
Piekoszów przed polem karnym i kontynuuje zatrzymywanie go również w 
polu karnym. 

K  

42 
Zawodnik Lechii Strawczyn w walce o piłkę brutalnie nogami atakuje 
zawodnika Astry Piekoszów w środkowej części boiska. 

B ++  

43 
Zawodnik wykonując rzut karny wykonuje niedozwolone zwody taktyczne w 
tym samym czasie bramkarz opuszcza linię bramkowej, wpada bramka. 

P +  

44 
Bramkarz wykonując rzut od bramki zauważył na telebimie, że jego drużyna 
niesłusznie zdobyła bramkę, w ramach fair play skierował piłkę do swojej 
bramki. 

R  

45 

Gdy piłka jest w grze zawodnik zamienia się funkcją z bramkarzem bez 
zgody sędziego. Sędzia, który to zauważył zezwolił na kontynuowanie gry, a 
w najbliższej przerwie w grze udzielił napomnienia, obu zawodnikom. Czy 
postępowanie sędziego było prawidłowe? 

TAK  

46 
Podczas rzutów z punktu karnego jedna z drużyn została zredukowana do 
mniej niż siedmiu zawodników. Czy sędzia ma prawo wówczas zakończyć 

NIE  
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zawody? 

47 

W którym/których z podanych przypadków zawodnik nie musi opuścić pola 
gry, po udzieleniu mu pomocy przez służby medyczne: 
A. kontuzjowany jest bramkarz, 
B. zawodnik doznał lekkiej kontuzji, 
C. podyktowany został rzut karny, a zawodnik kontuzjowany będzie 
wykonawcą tego rzutu, 
D. zawodnik doznał kontuzji na skutek fizycznego ataku, za który przeciwnik 
został napomniany lub wykluczony, 
E.  kontuzjowany został kapitan drużyny. 

A, C, D  

48. 
Podczas meczu jeden z sędziów został czynnie znieważony przez jednego z 
uczestników meczu oraz było jasne, że dalsze prowadzenie zawodów 
zagraża bezpieczeństwu sędziów. Jaką decyzję podejmie sędzia? 

Z  

49 
Zawodnik, który znajdował się na pozycji spalonej otrzymuje podanie od 
współpartnera i zagrywa piłkę, jednak ma to miejsce na jego własnej połowie 
pola gry. Co postanowi sędzia? 

P  

50 

Zawodnik przerywa korzystną akcję, sędzia przerwał grę, ale nie zdążył 
rozpocząć procedury udzielenia napomnienia, ponieważ poszkodowana 
drużyna szybko wykonała rzut wolny, stwarzając sobie tym samym klarowną 
szansę na zdobycie bramki. Czy postępowanie sędziego będzie prawidłowe 
jeśli, pozwoli kontynuować grę i nie udzieli napomnienia zawodnikowi, który 
wcześniej popełnił przewinienie? 

TAK  

51 

W środku pola gry zawodnik wykonuje nierozważny faul, sędzia przerywa 
grę, a drużyna poszkodowana szybko wznawia grę tym samym stwarzając 
sobie klarowną szansę na zdobycie bramki, sędzia nie zdążył rozpocząć 
procedury udzielenia napomnienia, zatem pozwolił kontynuować grę, 
natomiast napomnienia udzielił w następnej przerwie w grze. Czy jego 
decyzja była słuszna? 

TAK  

52 
Jaką decyzję podejmie sędzia, jeśli trener opóźnia wznowienie gry przez 
drużynę przeciwną? 

++  

53 
Sędzia zarządził rzut wolny pośredni, jednak zapomniał to zasygnalizować 
poprzez uniesienie ramienia w górę. Z tego rzutu wolnego piłka wpadła do 
bramki przeciwnika wykonawcy. Jaką decyzję podejmie sędzia? 

J  

54 

Które ze stwierdzeń o protestach dotyczących tożsamości zawodników są 
prawdziwe: 
A. drużyna ma prawo zgłosić protest dotyczący tożsamości zawodników 
drużyny przeciwnej najpóźniej do zakończenia zawodów 
B. sprawdzenie tożsamości odbywa się przed zawodami, po zawodach, lub w 
ich przerwie 
C. protest musi być sporządzony na piśmie i czytelnie podpisany przez 
kierownika 
D. sprawdzenia tożsamości dokonuje kierownik, który złożył protest 

A, B, C  

55 

Drużyna gości zdobyła bramkę. Sędzia stwierdził, ze w chwili jej zdobycia na 
polu gry znajdowała się osoba niepożądana, która nie przeszkadzała w grze. 
Sędzia wznowił grę rzutem sędziowskim. Czy decyzja sędziego była 
prawidłowa? 

NIE  

56 
Zawodnik po opatrzeniu poza polem gry przez służby medyczne, wszedł na 
pole gry i wywarł wpływ na toczącą się akcję drużyny przeciwnej. Sędzia 
przerwał grę. 

B +  

57 
Podczas wykowanego rzutu karnego, zarówno bramkarz jak i wykonawca 
rzutu popełnili przewinienia, w tym samym czasie. 

P +  

58 

Bramkarz trzymający będącą w grze piłkę w rękach zamierza zwolnić ja z rąk 
poprzez kopnięcie jej w pole. Jednocześnie przeciwnik podejmuje próbę 
zablokowania wykopywanej piłki. Osiąga on cel, a piłka wpada do bramki 
bramkarza. 

P  

59 
Sędzia zauważył, że strzelec bramki fetując jej zdobycie wspiął się na 
ogrodzenie. Za chwilę sędzia asystent poinformował sędziego, że strzelec 
bramki był spalony i sędzia nie uznał bramki. 

P +  
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60 
Po zdobyciu bramki, sędzia zauważył, że na boisku znajduje się dwóch 
zawodników rezerwowych przeciwnych drużyn. Sędzia asystent 
poinformował sędziego, że wbiegli oni na boisko przed zdobyciem bramki. 

B +,+  

61 
W czasie rzutu sędziowskiego, opuszczoną przez sędziego piłkę , która nie 
dotknęła podłoża, zawodnik skierował do własnej bramki. 

J  

62 
Bramkarz wykonał rzut od bramki. Piłka trafiła sędziego, który znajdował się 
blisko punktu karnego i wpadła do bramki. 

S  

63 
Zawodnik wykonujący rzut karny po dobiegnięciu do piłki wykonał zwody 
taktyczne a bramkarz przed wprowadzeniem piłki do gry opuścił 
nieprzepisowo linię bramkową i obronił strzał parując piłkę na rzut karny. 

P +  

64 

Zawodnik uzyskał od sędziego zgodę na zmianę obuwia i zszedł z boiska. 
Chwilę potem, rezygnując ze zmiany obuwia, wbiegł na boisko i faulem 
przerwał korzystną akcję drużyny przeciwnej we własnym polu karnym. 
Sędzia uznał, że zamiarem tego zawodnika było zagranie piłki. 

K +  

65 
Sędzia przerwał grę z powodu wpłynięcia na nią osoby funkcyjnej jednej  
z drużyn. Zdarzenie to miało miejsce na linii pola karnego jego zespołu. 
Decyzja sędziego. 

K ++  

66 

Zawodnik "Zielonych" oddaje strzał z 18 metrów, piłka po odbiciu od słupka 
wpada do bramki. Przed wznowieniem gry ze środka , sędzią stwierdza że w 
momencie jej zdobycia na polu gry znajdował sie masażysta drużyny, która 
straciła bramkę. Czy sędzia uzna bramkę?. 

TAK  

67 

Sędzia podjął decyzję że w wyniku nierozważnego ataku na nogi przeciwnika 
ukaże zawodnika  żółtą kartką. W wyniku tego zdarzenia zawodnik atakujący 
doznał kontuzji i był zmuszony opuścić boisko dla udzielenia pomocy. Sędzia 
zdecydował że wstrzyma się z pokazaniem żółtej kartki do jego powrotu na 
pole gry. Czy postąpił zgodnie z przepisami gry? 

NIE  

68 
Sędzia dał sygnał gwizdkiem, że bramka została zdobyta, zanim piłka 
przekroczyła linię bramkową całym swoim obwodem. Podaj dalsze decyzje 
sędziego? 

S  

69 

Podczas rzutu karnego z którego pada bramka, zarówno bramkarz jak i 
wykonawca popełniają przewinienie w tym samym czasie. Sędzia nie uznaje 
bramki, a wykonawcę i bramkarza napomina. Czy jego postępowanie było 
słuszne? 

NIE  

70 
Zawodnik w polu karnym zostaje trafiony piłką odbitą od kolana obrońcy  
w naturalnie ułożoną rękę po czym bezpośrednio zdobywa bramkę. Sędzia 
nie uznaje  bramki. Czy postąpił słusznie? 

TAK  

71 
Czy bramkarz kontrolujący piłkę ręką/rękami może być atakowany przez 
przeciwnika? 

NIE  

72 
Sędzia przerywa grę, za przewinienie popełnione przez zawodnika na polu 
gry na osobie niepożądanej. Podaj sposób wznowienia gry? 

S  

73 
Zawodnik wykonujący rzut wolny bezpośredni z 17-go metra robi zwody 
taktyczne dla zdezorientowania zawodników drużyny przeciwnej. Czy sędzia 
powinien interweniować? 

NIE  

74 
Podczas wykonywania rzutu od bramki zawodnik drużyny przeciwnej 
znajduje się w polu karnym, ponieważ nie miał czasu na jego opuszczenie i 
nie wpływa na grę bramkarza.  

G  

75 
Czy zgodnie z artykułem 11, przy ocenie pozycji spalonej bierzemy pod    
uwagę bark zawodnika? TAK 

 

76 
Dwóch zawodników tej samej drużyny zderzyło się ze sobą i była im 
potrzebna pomoc medyczna. Sędzia nakazał im opuścić boisko. Czy 
postępowanie sędziego było słuszne? 

NIE 
 

77 

Które z poniższych warunków muszą zostać spełnione podczas wymiany 
zawodników: 
A. sędzia musi być poinformowany przed dokonaniem zamierzonej wymiany 
B. zawodnik wymieniany po otrzymaniu zgody od sędziego opuszcza pole 
gry (chyba, że już jest poza nim) 
C. zawodnik rezerwowy może wejść na pole gry przed opuszczeniem go 
przez zawodnika wymienianego 

 
 
 

A, B 

 

78 W trakcie zawodów na boisko wbiega kibic, zawodnik drużyny gospodarzy 
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podbiega do niego i uderza go pięścią w twarz. Decyzja? 
S ++ 

79 
Po dośrodkowaniu z bocznego sektora boiska, napastnik drużyny 
gospodarzy przyjmuje piłkę na klatkę piersiową, piłka przypadkowo odbija się 
od ręki napastnika, a ten bezpośrednim strzałem zdobywa bramkę. Decyzja? 

B 
 

80 
Zawodnik wyjął ochraniacz i rzucił w przeciwnika z użyciem 
nieproporcjonalnej siły, jaką decyzję podejmie sędzia biorąc pod uwagę, że 
sytuacja miała miejsce w obrębie środka boiska? 

B ++ 
 

81 
Zawodnik przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się ale nie dochodzi 
między nimi do kontaktu. Decyzja? 

P 
 

82 
Czy zgodnie z najnowszymi przepisami gry napomnienia oraz reprymendy 
otrzymane przez zawodników w trakcie zawodów nie obowiązują w trakcie 
serii rzutów karnych? 

TAK 

 

83 Czy sędzia zawsze musi wskazywać korzyść oburącz? 
NIE 

 

84 

W 76 minucie spotkania zawodnik drużyny gości przerywa korzystną akcję 
drużyny przeciwnej. Zanim sędzia rozpoczął procedurę udzielenia kary, 
współpartner faulowanego szybko wznowił grę, jednak piłka niedokładnie 
zagrana wyszła poza linię bramkową. Decyzja sędziego? 

 

J + 

 

85 

Napastnik znajdujący się na pozycji spalonej w momencie strzału swojego 
współpartnera, przejął piłkę i zdobył bezpośrednio bramkę. Zawodnik ten 
przejął piłkę po rozmyślnej paradzie obronnej obrońcy znajdującego się w 
świetle bramki, polegającej na kontrolowanym odbiciu piłki klatką piersiową. 
Podaj decyzję sędziego. 

P  

86 
Zawodnik znajdując się na pozycji spalonej w polu karnym przeciwnika jest 
zaangażowany w grę. W tym samym momencie zostaje gwałtownie uderzony 
w twarz. Podaj decyzję sędziego. 

P ++  

87 

Zawodnik opuścił pole gry bez zgody sędziego w celu wymiany obuwia. Po 
chwili powrócił na boisko również bez zgody sędziego i zaatakował 
nieostrożnie przeciwnika w środkowej strefie boiska. Przedstaw decyzję 
sędziego. 

B +, +, ++  

88 

W drugiej połowie meczu Klasy A w pole karne drużyny atakującej wbiegł 
pies. W tym czasie drużyna atakująca zakończyła akcję celnym strzałem i 
piłka wpadła do bramki obok bezradnie interweniującego bramkarza. Strzelec 
bramki w geście radości przebiegł przed ławką rezerwowych drużyny 
przeciwnej wykonując przy tym szydercze, podburzające gesty. W reakcji na 
to jeden z zawodników rezerwowych opluł strzelca bramki, a drugi krzyknął 
do sędziego asystenta: „Ślepy jesteś? Jak można taką bramkę uznać, jak są 
zwierzęta na boisku?!”. Podaj decyzję sędziego. 

Br +, ++, 
+ 

 

89 

Po sygnale na wykonanie rzutu karnego, rzut karny wykonał inny zawodnik 
(mający już napomnienie) niż zgłoszony sędziemu wykonawca rzutu 
karnego. Z wykonanego rzutu piłka została wybita przez bramkarza poza 
własną linię bramkową. Co uczyni sędzia? 

P +, ++  

90 

Po wykonaniu wrzutu przez drużynę atakującą w pole karne drużyny 
broniącej napastnik chcąc przyjąć piłkę poślizgnął się na grząskiej murawie. 
Stojący tuż za nim obrońca po przewróceniu się napastnika niespodziewanie 
zostaje trafiony w rękę ułożoną w sposób naturalny wzdłuż ciała. Jaka 
decyzję podejmie sędzia? 

G  

91 

Sędzia zastosował korzyść po nierozważnym wślizgu gracza gospodarzy 
grającego z numerem 14. Współpartner faulowanego zawodnika przejął piłkę 
i 18 m przed bramką w sytuacji sam na sam z bramkarzem został 
nieostrożnie zaatakowany przez rywala z numerem 27. Podaj decyzję 
sędziego. 

B +, ++  

92 

W trakcie gry zawodnik dopuścił się poważnego, rażącego faulu, jednak w 
tym momencie drużyna poszkodowana posiadała realną szansę zdobycia 
bramki. Arbiter widząc całą sytuację zastosował korzyść, a zawodnika 
faulującego wykluczył dopiero podczas najbliższej przerwy w grze 
(zakładając, że nie brał on czynnego udziału w grze). Czy postępowanie 
sędziego było słuszne? 

TAK  

93 Drużyna zdobyła prawidłowo bramkę. Po tym fakcie a przed rozpoczęciem   
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gry sędzia stwierdził, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdował się kibic 
drużyny atakującej i nie miał on wpływu na grę. Decyzja sędziego? 

Br 

94 

Drużyna gości przeprowadzała korzystną akcję w okolicy pola karnego 
przeciwników. Obrońca gospodarzy w taktycznym celu zaatakował ciałem 
zawodnika posiadającego piłkę, czyniąc to w sposób nieostrożny, w 
konsekwencji czego odebrał piłkę rywalom. Podaj decyzję sędziego. 

B+  

95 
Czy rozpoczęcie gry można uznać za prawidłowe ,gdy piłka potoczyła się 
wzdłuż linii środkowej? 

TAK  

96 
Obrońca z rzutu zagrywa piłkę w kierunku swojego bramkarza, który mija się 
z piłką, a ta nieuchronnie zmierza do bramki. Ratując sytuację ich 
współpartner ręką wbija piłkę z linii bramkowej w pole. 

K  

97 

Podczas akcji w polu bramkowym w momencie wybijania piłki przez 
bramkarza nastąpiło w powietrzu przypadkowe zetknięcie się ciał 
atakującego piłkę napastnika i bramkarza. Wypiąstkowana piłka opuściła 
boisko przez linię boczną. 

W  

98 
Zawodnik po gwizdku sędziego na rozpoczęcie gry kopnął piłkę silnie, że 
wpadła ona do bramki przeciwnika. 

Br  

99 
Obrońca usiłował uderzyć przeciwnika wychodzącego sam na sam z 
bramkarzem tuż przed punktem karnym, napastnik robiąc unik stracił piłkę. 

K ++  

100 
Bramkarz widząc, że napastnik znajduje się w 100% sytuacji do zdobycia 
bramki wybiegł poza pole karne przejął piłkę, wprowadził ją nogą we własne 
pole karne, po czym wziął w ręce i wybił w pole. 

G  

101 
Co zdecyduje sędzia, jeżeli po wykonanym rzucie rożnym piłka po jej 
zagraniu przejdzie odległość swojego obwodu, lecz nie opuści pola rożnego i 
zatrzyma się? 

G  

102 
Zawodnik drużyny atakującej prowadząc piłkę zaatakował barkiem w plecy  
w sposób nieostrożny przeciwnika, który chciał mu odebrać piłkę. 

B  

103 
W momencie wrzutu napastnik znajduje się na pozycji spalonej. Wrzucona 
piłka odbiła się od słupka i przejął ją ten zawodnik zdobywając bramkę. 

Br  

104 
Zawodnik usiłując w wyskoku zagrać piłkę głową mija się z nią i uderza piłkę 
ręka przylegającą do tułowia, nie powiększającą obrysu ciała, zdobywając w 
ten sposób bramkę. 

B  

105 

Podczas akcji prowadzonej przez drużynę gospodarzy w środkowej strefie 
boiska zawodnik gości w wyniku walki o piłkę z przeciwnikiem pada na 
murawę. Zdaniem sędziego nie jest to groźna kontuzja więc zezwala na 
kontynuowanie gry. Następnie piłka przeniesiona w wyniku kilku składnych 
podań w boczną strefę boiska zagrywana jest w pole karne drużyny gości, 
gdzie głową wybija ją jeden z jej stoperów. Gdy piłka zmierza ponownie do 
gracza gospodarzy i znajduje się pół metra od niego, sędzia widząc leżącego 
wciąż zawodnika gości decyduje się na przerwanie gry i zarządza rzut 
sędziowski dla gospodarzy. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe? 

NIE  

106 
W czasie ataku prowadzonego przez drużynę gości piłka trafia w źle 
ustawionego sędziego, dzięki czemu drużyna ta rozpoczyna groźny atak. 

S  

107 

Zawodnik drużyny gości poślizgnął się na grząskiej murawie w wyniku czego 
piłka dotknęła go w rękę, którą podpierał się podczas upadku. Kontakt był 
oczywisty i widoczny dla wszystkich uczestników zawodów, a także licznie 
zgromadzonej publiczności, która od razu zaczęła domagać się odgwizdania 
przewinienia. 

G  

108 

Czy jeżeli bramka zostaje zdobyta i nie ma żadnych wątpliwości co do 
prawidłowości jej zdobycia, sędzia i SA mogą nawiązać ze sobą kontakt 
wzrokowy, po czym SA szybko biegnie wzdłuż linii bocznej około 25–30 
metrów w kierunku linii środkowej, nie podnosząc chorągiewki? 

NIE  

109 
Czy w wypadku zaistnienia masowej konfrontacji, będący bliżej zdarzenia SA 
musi wkroczyć na pole gry, aby wspierać sędziego, a drugi SA powinien 
obserwować wydarzenia i rejestrować szczegóły incydentu? 

NIE  

110 
Czy istnieje sytuacja, jeżeli na zawody wyznaczony został sędzia techniczny, 
w której SA musi pomóc sędziemu technicznemu w przeprowadzeniu 
procedury wymiany? 

TAK  

111 W środkowej strefie boiska zawodnik gości atakuje przeciwnika z naskoku,   
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wyprostowanymi nogami, w sposób który zagraża bezpieczeństwu 
przeciwnika. Sędzia widząc, że współpartner poszkodowanego zawodnika 
utrzymał się przy piłce, a akcja jest korzystna, nie interweniuje. Po kilku 
sekundach piłka ląduje w bramce drużyny gości po strzale napastnika 
gospodarzy. 

 
Br ++ 

112 

Zawodnik gospodarzy grający na prawym skrzydle przeprowadza 
indywidualną akcję, mija swojego rywala w pojedynku jeden na jeden, wbiega 
w pole karne rywala, gdzie akcję przerywa nieostrożnym faulem obrońca 
gości. Sędzia zarządza rzut karny i nie pokazuje napomnienia - w jego opinii 
było to przerwanie korzystnej akcji w walce o piłkę. Bezpośrednio po 
podyktowaniu rzutu przez sędziego asystent zajął pozycję na przecięciu linii 
bramkowej i linii pola karnego. Czy postępowanie sędziów było prawidłowe? 

NIE  

113 
Wykonawca rzutu karnego ustawił piłkę na początku punktu karnego, 
pokazując sędziemu, że piłka jest styczna z punktem. Sędzia zezwolił na 
takie ustawienie. Czy postąpił zgodnie z PG? 

NIE  

114 

Sędzia przerywa grę po nieuważnym faulu zawodnika gospodarzy na 20 
metrze od swojej bramki. Gdy przywołuje do siebie przewiniającego 
zawodnika w celu udzielenia mu napomnienia (faul ten przerywał korzystną 
akcję drużyny gości) współpartner poszkodowanego ustawia piłkę w miejscu 
przewinienia i pięknym strzałem umieszcza piłkę w bramce przeciwnika. 

J +  

115 
Tuż po rozpoczęciu gry sędzia zauważył, że na boisku znajduje się 12 
zawodników jednej z drużyn. 

G +  

116 
Czy sędzia w trakcie ekstremalnych upałów może zarządzić (na wniosek 
kapitanów drużyn) przerwę na uzupełnienie płynów – jeden raz w trakcie 
danej części gry. 

NIE  

117 

Sędzia nie do końca był przekonany o swojej decyzji czy piłka całym 
obwodem przekroczyła linię bramkową pomiędzy słupkami zanim obrońca 
wybił ja na rzut rożny i skorzystał z podpowiedzi klubowego sędziego 
asystenta, który potwierdził jego przypuszczenia.  W związku z czym sędzia 
uznał bramkę. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?  

NIE  

118 
Czy sędzia może ukarać zawodnika z tytułu uporczywego dokonywania 
przewinień jakim jest spalony? 

NIE  

119 
Rzut karny wykonał inny zawodnik niż pierwotnie zidentyfikowany, a 
bramkarz przed strzałem opuścił linię bramkową i obronił strzał parując piłkę 
na rzut rożny 

P +  

120 
W trakcie gry zawodnik rezerwowy usiłował uderzyć sędziego asystenta, 
który był poza polem gry. Decyzja sędziego? 

B ++  

121 
Zawodnik po strzeleniu bramki założył koszulkę na głowę, po czym wspiął się 
na ogrodzenie do swoich kibiców, w sposób naruszający bezpieczeństwo. 

Br +, +, 
++ 

 

122 

Sędzia wykluczył trenera drużyny gospodarzy w sytuacji kiedy wziął on piłkę 
która opuściła pole gry i znalazła się w strefie technicznej, po czym rzucił ją 
wzdłuż linii bocznej wysoko nad głową nadbiegającego zawodnika drużyny 
gości, czym opóźnił jego wznowienie gry. Czy postępowanie sędziego było 
prawidłowe?  

TAK  

123 

Bramkarz (miał już na koncie żółtą kartkę) zamienił się funkcją z obrońcą 
kiedy piłka była w grze. Sędzia to zauważył, lecz gry nie przerwał ze względu 
na korzystną akcję przeciwników. Czy postępowanie sędziego było 
prawidłowe. 

NIE  

124 
Czy bramkarz za powtórną odmowę obrony rzutu karnego zostanie 
wykluczony z gry (konsekwencja dwóch napomnień)? 

TAK  

125 

Zawodnik gospodarzy z nr 5 otrzymał zgodę od sędziego na opuszczenie 
pola gry w celu zmiany obuwia. Jednak zanim opuścił pole gry wziął udział w 
akcji swojej drużyny. Jakie sankcję zastosuję sędzia przerywając grę? 
A. napomni zawodnika gospodarzy z nr 5 
B. wznowi grę rzutem wolnym bezpośrednim / karnym z miejsca         
przewinienia 
C. wznowi grę rzutem sędziowskim z miejsca przewinienia 
D. wznowi grę rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia 
E. nie zastosuję żadnych sankcji dyscyplinarnych w stosunku do zawodnika 
gospodarzy nr 5 

A, D  
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126 

Zawodnik drużyny czerwonych podejmuję ewidentną próbę zagrania piłki, 
która jest blisko niego, będąc na pozycji spalonej. Jaka będzie decyzja 
sędziego? 
A. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu brania udziału w grze.  
B. grać dalej 
C. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu przeszkadzania przeciwnikowi 
D. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu osiągania korzyści poprzez 
zagranie piłki lub przeszkadzanie przeciwnikowi. 

B  

127 

Podczas wykonywania rzutu karnego, trzech zawodników drużyny broniącej 
było wychylonych ciałem za linie pola karnego w stronę bramki stojąc za tą 
linią. Współpartner wykonawcy stał na 16 metrze w polu karnym od linii 
bramkowej podczas wykonywania tego rzutu. Piłka z rzutu karnego nie 
wpadła do bramki. Jaka będzie decyzja sędziego? 

P  

128 

Zawodnik drużyny broniącej podczas gdy piłka znajduje się w innej strefie 
boiska, uderza napastnika gospodarzy we własnym polu karnym. Jaka 
będzie decyzja sędziego, którego powiadomił o tym asystent twierdząc, że 
siła uderzania była zaniedbywalnie mała? 

K +  

129 
Czy może być wykonane oznaczenie na zewnątrz pola gry w odległości 
9,15m. od chorągiewki rożnej? 

NIE  

130 
Czy możliwa jest sytuacja, w której zawodnik zostanie wykluczony dopiero po 
otrzymaniu 3 żółtej kartki w tych samych zawodach? 

TAK  

131 
Czy masażysta może towarzyszyć zawodnikowi rezerwowemu stojącemu 
przy linii środkowej, który oczekuje na wymianę? 

Tak  

132 

Obrońca drużyny Staru Starachowice widząc nadbiegającego napastnika 
drużyny Neptuna Końskie rozmyślnie kieruję kozłującą piłkę do własnego 
bramkarza piszczelem prawej nogi. Obrońca wykonał ten ruch świadomie, a 
nieatakowany bramkarz łapię piłkę w ręce we własnym polu karnym. 
Decyzja? 

P +  

133 

Po zakończeniu I połowy trener drużyny gospodarzy wszedł na boisko w celu 
okazywania niezadowolenia z decyzji sędziego z 30 min, którą było 
podyktowanie rzutu karnego przeciwko jego drużynie. Został on ukarany za 
to zachowanie czerwoną kartką. W 55 min. meczu, 4 m. od ławki drużyny 
gości leżał poszkodowany zawodnik tej drużyny, sędzia przerwał grę. Trener 
drużyny gości wszedł na pole gry aby zorientować się co się stało 
zawodnikowi. Sędzia mając na uwadze sytuację z trenerem gospodarzy, 
ukarał napomnieniem trenera gości. Czy postępowanie sędziego w stosunku 
do obu trenerów było prawidłowe? 

NIE  

134 

W meczu Astra Piekoszów – Polonia Białogon sędzia w 76 min meczu, 
zarządził rzut karny, za nierozważne przewinienie bramkarza Astry we 
własnym polu karnym. Sędzia napomniał bramkarza Astry. Zawodnik Polonii 
nie zdobył gola z rzutu karnego, ponieważ bramkarz gospodarzy 
przedwcześnie wyszedł z bramki, ewidentnie wywierając wpływ na 
wykonawcę. Jaką decyzję podejmie sędzia, oraz jakie kary dyscyplinarne 
zastosuje w związku z zachowaniem bramkarza? 

J  

135 

Jaką decyzję podejmie sędzia, jeśli bramkarz gdy piłka była w grze rzuci piłkę 
bezpośrednio do bramki przeciwnika: 
A. bramka 
B. rzut rożny 
C. rzut sędziowski 
D. rzut od bramki 

 
D 

 

136 
Czy za spalonego sędzia może zarządzić rzut wolny pośredni z miejsca 
przewinienia, również jeżeli ma to miejsce na własnej połowie pola gry.  

TAK  

137 

Co należy do obowiązkowego wyposażenia sędziego: 
A. gwizdek (gwizdki), 
B. zegarek (zegarki), 
C. czerwone i żółte kartki, 
D. notatnik (lub inne przybory do zapisywania wydarzeń związanych z 
przebiegiem zawodów). 
E.  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

E  
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138 

W czasie procedury wymiany  zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry, 
tylko: 
A. podczas przerwy w grze, 
B. na wysokości linii środkowej, 
C. po tym, jak zawodnik wymieniany opuścił już pole gry, 
D. po otrzymaniu sygnału od sędziego. 
E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

E  

139 

 Zespół sędziowski wyznaczony do prowadzenia zawodów w klasie 
okręgowej zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów, 
co najmniej : 
A. 45 minut przed rozpoczęciem 
B. 30 minut przed rozpoczęciem 
C. żadna z powyższych odp. nie jest prawidłowa 

A  

140 
Silnym wykopem z rzutu od bramki obrońca wprowadził piłke do gry. Piłka 
niesiona podmuchem wiatru wpadła do bramki drużyny przeciwnej. Jaka 
będzie decyzja sędziego?  

Br  

141 Czy sędzia może stosować korzyść przy spalonym?  TAK  

142 
Czy zawodnik musi zostać ukarany napomnieniem, nawet gdy bramka 
zostaje nieuznana, jeżeli fetując zdejmuje koszulkę?  

TAK  

143 

Jeżeli drużyna grająca w siedmiu zawodników zostanie ukarana rzutem 
karnym, a w rezultacie popełnionego przewinienia jeden z jej zawodników 
zostanie wykluczony z gry, sędzia powinien zakończyć zawody, nie 
zezwalając na wykonanie rzutu karnego?  

TAK  

144 Czy zgodnie z przepisami gry można wykonać rzut karny pietą? TAK  

145 
 Sędzia zarządził powtórne wykonanie rzutu karnego, do piłki podszedł 
współpartner wykonawcy pierwszego rzutu karnego, co uczyni sędzia? 

G  

146 

Komu przysługuje piłka z rzutu sędziowskiego w sytuacji w której piłka  
dotknęła osoby niepożądanej i sędzia przerwał grę :  
A. zawodnicy z obu drużyn mogą walczyć o piłkę,  
B. zawodnik drużyny ,która była bliżej piłki,  
C. zawodnik drużyny, która jako ostatnia miała kontakt z piłką. 

C  

147 
Czy przy rzucie sędziowskim, sędzia opuszcza na boisko piłkę jednemu 
zawodnikowi, a wszyscy pozostali zawodnicy [obu drużyn] muszą 
pozostawać minimum 4 metry od piłki aż znajdzie się ona w grze ?  

TAK  

148 

Bramkarz drużyny gospodarzy „Arki” Pawłów  piąstkuje piłkę będąc na linii 
bramkowej we własnym polu karnym. Piłka ta przypadkowo trafia w rękę 
napastnika gości drużyny „Kamiennej” Brody i bezpośrednio trafia do bramki. 
Jaką decyzje podejmie sędzia?  

B  

149 

Mur obronny został utworzony z czterech zawodników. Obok nich stanęło 
dwóch zawodników drużyny przeciwnej. Sędzia nakaże im na odsunięcie się 
na odległość :  
A. 4 m. od muru,  
B. 9.15 m od muru,  
C. 1 m od muru,  
D. zawodnicy mogą pozostać w murze.  

C  

150 

Zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry, tylko:  
A. podczas przerwy w grze,  
B. na wysokości linii środkowej,  
C. po tym, jak zawodnik wymieniany opuścił już pole gry, 
D. po otrzymaniu sygnału od sędziego 

A, B, C, D  

151 
Podczas gdy piłka była w grze, kapitan gospodarzy niezadowolony z 
poprzedniej decyzji sędziego krzyknął do niego, cyt. „ Ty ślepa kurwo”. Jaką 
decyzje podejmie sędzia ?  

P ++  

152 
Czy w momencie wykonywania rzutu karnego i kopnięcia piłki przez 
napastnika drużyny gości,  stopy bramkarza broniącego drużyny gospodarzy  
muszą dotykać linii bramkowej ?  

NIE  

153 
Obrońca drużyny „Star” STARACHOWICE nierozważnym atakiem przerwał 
korzystną akcję drużyny przeciwnej przed własnym polu karny. Sędzia 

 
 

 



BAZA PYTAŃ Świętokrzyskiego Kolegium Sędziów  

   
                                                                                                                                                                
  

zdecydował o napomnieniu winnego zawodnika, ale nim sędzia rozpoczął 
procedurę udzielenia sankcji dyscyplinarnych, drużyna poszkodowana 
wznowiła szybko grę po czym zdobyła  bramkę. Jaką decyzje podejmie 
sędzia?  

 
Br + 

154 

Bramka może być zdobyta z:  
 A. rozpoczęcia akcji,  
 B. rzutu od bramki,  
 C. rzutu wolnego pośredniego,  
 D. rzutu rożnego.  

A, B, D  

155 

Sędzia odgwizdał zakończenie meczu gdy piłka, od paru minut, była w grze. 
Zawodnicy obu drużyn zaczęli przemieszczać się w kierunku sędziego aby 
podziękować mu za prowadzenie meczu. Jednak jeden z nich dobiegając do 
sędziego powiedział „tuż przed pana gwizdkiem jeden z zawodników drużyny 
przeciwnej kopnął swojego kolegę w nogę w ich polu karnym”. Taką samą 
informację przekazał mu sędzia asystent, dodając, że siła kopnięcia była 
bliska minimalnej i miejsce kopnięcia było chronione ochraniaczem.  

K +  

156 

Gdy gra toczyła się w pobliżu pola karnego jednej z drużyn, zawodnik 
rezerwowy drużyny broniącej zerwał się z ławki i ruszył w kierunku akcji. 
Widząc to zawodnik rezerwowy drużyny atakującej ruszył za. nim i parę 
metrów za linią boczną dogonił go kopiąc brutalnie w nogę. Sędzia 
poinformowany o zdarzeniu przez sędziego technicznego przerwał grę  

S +, +, ++  

157 

Bramkarz zagapił się i gdy trzymał w ręce ochraniacz goleni, który wyjął na 
chwilę ze skarpety w celu poprawy jego umieszczenia w niej, zauważył, że w 
jego kierunku leci piłka kopnięta mocno, przez przeciwnika z okolicy linii 
środkowej. Przeciwnik widząc, że bramkarz skupiony jest na poprawie 
ubioru, i nie kontroluje rozwoju sytuacji, podjął próbę zdobycia bramki. Gdy 
piłka nieomal przekraczała linię bramkową w świetle bramki bramkarz rzucił 
się i trzymanym w ręku ochraniaczem, wybił ją na róg.  

K ++  

158 

Tuż po rozpoczęciu gry sędzia zauważył, że zamiast zawodnika wpisanego 
do protokołu w podstawowym składzie, na boisku znajduje się zawodnik 
wpisany do protokołu jako rezerwowy. Gdy zastanawiał się czy przerwać grę 
spostrzegł, że na boisku znajduje się jeszcze jeden zawodnik rezerwowy tej 
samej drużyny który jest dwunastym uczestnikiem meczu po stronie tej 
drużyny.  

G +  

159 

W czasie meczu I ligi sędzia techniczny zauważył, że trener jednej z drużyn 
mówi jakby do siebie. Po chwili stwierdził, że trener ukrywa w dłoni telefon 
komórkowy a na uchu ma niewielką słuchawkę. Poprosił więc trenera aby 
zakończył rozmowę ale ten odmówił mówiąc: na trybunie siedzi mój asystent 
obserwujący mecz i komórkowy kontakt z nim pomaga mi w prowadzeniu 
drużyny. Gdy sędzia techniczny informował sędziego o tym co dostrzegł i co 
mu powiedział trener piłka była w grze  

G 
 

 

160 

Już w pierwszej akcji meczu sędzia podyktował rzut karny, który drużynie 
broniącej wydał się kontrowersyjny. Sędzia nie zamierzał skorzystać .z wideo 
weryfikacji, mimo, że jeden z obrońców podbiegł do niego używając gestu 
wideo weryfikacji (kształt ekranu telewizora).  

K  

161 

Chłopiec do podawania piłek wbiegł na boisko w czasie gdy piłka była w grze 
a obrońca drużyny atakującej nie chcąc dopuścić aby chłopiec przemieścił 
się w miejsce prowadzenia ataku przez jego drużynę uderzył go mocno w 
klatkę piersiową. Chłopiec przewrócił się a sędzia widząc to zdarzenie 
przerwał grę.  

S ++  

162 

Sędzia podyktował rzut wolny pośredni. Piłka po wykonaniu rzutu wpadła 
bezpośrednio do bramki wykonawcy. Co postanowi sędzia, jeżeli zapomniał 
zasygnalizować uniesionym ramieniem , że wykonywany jest rzut wolny 
pośredni?  

R  

163 

Podczas rzutu karnego , gdy piła została zagrana przez napastnika, 
bramkarz miał jedną stopę ewidentnie przed linią bramkową, a część drugiej 
stopy bramkarza znajdowała się na linii bramkowej. Z wykonanego rzutu 
karnego piłka powędrowała 2 metry nad bramkę. Decyzja?  

Rb  

164 
Czy rozmyślne zagranie piłki ręką przez obrońcę, po którym piłka trafia do 
napastnika będącego na pozycji spalonej, jest rozmyślnym zgraniem piłki 
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ręką w myśl Art. 11 ?  TAK 

165 

W 90 min sędzia techniczny zasygnalizował zmianę w drużynie gospodarzy 
zawodnikiem schodzącym miał być kapitan, który odmówił zejścia z pola gry. 
Sędzia napomniał zawodnika żółtą kartką oraz nakazał zejście. Czy sędzia 
postąpił słusznie?  

NIE  

166 

W 60 min bramkarz gości wykonując rzut od bramki, zagrał piłkę 
bezpośrednio do napastnika, który był na pozycji spalonej. Napastnik po 
przyjęciu piłki, skierował ją do bramki przeciwników. W tym czasie jeden z 
obrońców podbiegł do sędziego liniowego i zaczął krzyczeć w jego kierunku 
„kurwa spalony jest, co ty kurwa nie widzisz!?” Podaj decyzję sędziego. 

Br +  

167 

W czasie gdy drużyna gospodarzy wychodziła z kontratakiem, na boisko 
wbiegł jeden z kibiców w celu zrobienia sobie zdjęcia z bramkarzem gości. 
Sędzia przerwał grę. W tym czasie kibic został  gwałtownie uderzony pięścią 
w twarz  przez jednego z zawodników gospodarzy. Podaj decyzję sędziego. 

S ++  

168 

Zawodnik z nr 10 po dośrodkowaniu piłki z rzutu rożnego skacząc do główki z 
przeciwnikiem zagrywa rozmyślnie piłkę ręka i kierują ją do bramki. Obrońca 
walczący z nim o piłkę podbiegł w sposób agresywny do sędziego, krzycząc 
„cwelu nie widziałeś!? Ręką strzelił!”. Podaj decyzję sędziego. 

B +, ++  

169 
Kierownik drużyny gości rozmyślnie wszedł do strefy technicznej drużyny 
przeciwnej w sposób niekonfrontacyjny. Sędzia udzielił mu reprymendy, czy 
dobrze postąpił? 

NIE  

170 
W 2 min sędzia główny podyktował rzut karny dla gości, co nie spodobało się 
kapitanowi gospodarzy, który użył gestu „ekran TV” w kierunku sędziego. 
Podaj decyzję sędziego.  

K  

171 
W 90 min napastnik gości wykonując rzut karny przy wyniku 1:1 wykonał 
zwody taktyczne w trakcie dobiegania do piłki i strzelił bramkę. Podaj decyzję 
sędziego. 

Br  

172 
W końcówce meczu przy wyniku 0:0 obrońca gości wykonując wrzut, zagrał 
piłkę do swojego bramkarza. Piłka niesiona przez podmuch wiatru wpadła do 
bramki. Sędzia uznał bramkę, czy postąpił prawidłowo? 

NIE  

173 

Obrońca z rzutu wolnego bezpośredniego zagrywa piłkę współpartnerowi, 
który jest na pozycji spalonej. Zawodnik przyjmuję piłkę, następnie został 
zaatakowany nierozważnie nogami przez przeciwnika. W tym samym czasie 
sędzia asystent zasygnalizował spalonego. Podaj decyzję sędziego. 

P +  

174 

Napastnik drużyny gospodarzy po strzeleniu bramki, fetując zdobycie bramki 
wspiął się na ogrodzenie. Sędzia główny po konsultacji z asystentem bramki 
nie uznali, na spalonym był współpartner strzelca, który utrudniał obronę 
bramkarzowi. Podaj decyzję sędziego. 

P +  

175 

Zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej w momencie, gdy piłka zostaje 
zagrana lub dotknięta przez współpartnera, może być ukarany jedynie wtedy, 
gdy jest aktywny w grze poprzez przeszkadzanie przeciwnikowi poprzez:  
A. utrudnianie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki poprzez 
wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia  
B. atakowania przeciwnika w walce o piłkę  
C. ewidentną próbę zagrania piłki, która znajduje się blisko  
D. wykonywanie ewidentnych dział, które jednoznacznie wpływają na 
możliwość  zagrania piłki przez przeciwnika 

A, B, D  

176 
Czy istnieje sytuacja, kiedy to sędzia może zastosować korzyść pomimo 
wystąpienia gwałtownego i agresywnego zachowania? 

TAK  

177 

Sędzia wykonał rzut sędziowski w narożniku boiska, a niesiona silnym 
wiatrem piłka, niedotknięta przez jakiegokolwiek zawodnika, opuściła 
bezpośrednio pole gry, przewracając chorągiewkę rożną, bez możliwości 
jednoznacznej oceny, przez którą linię wyszła. Co zdecyduje sędzia? 
A. przyzna rzut od bramki drużynie broniącej; 
B. przyzna wrzut drużynie atakującej; 
C. powtórzy rzut sędziowski. 

C  

178 
Którą ręką sędzia asystent sygnalizuje spalonego?  
A. lewą  
B. prawą  
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C. zależnie od tego, czy jest lewo - czy praworęczny  
D. Przepisy Gry tego nie określają 

 
B 

179 
Obrońca pozbawił przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki w polu 
karnym tego obrońcy, jednakże obrońca ten próbował zagrać piłkę. 

K +  

180 

Napastnik oddał strzał na bramkę, a stojący na linii bramkowej obrońca, 
wykonując ekwilibrystyczną paradę, odbił piłkę ręką przed siebie. Do piłki tej 
dopadł współpartner napastnika, który w momencie oddawania strzału kolegi 
znajdował się na pozycji spalonej i bezpośrednim strzałem zdobył bramkę. 
Podaj decyzję sędziego. 

Br +  

181 

Po gwizdku na wykonanie rzutu wolnego z okolic narożnika pola karnego 
jeden z zawodników drużyny atakującej „przyłączył się” do dwuosobowego 
muru drużyny broniącej. Zanim sędzia zdążył zareagować, wykonawca rzutu 
wznowił grę – szybkim mocnym strzałem zdobył bramkę. Podaj decyzję 
sędziego. 

Br  

182 
Czy oceniając spalonego sędzia asystent powinien brać pod uwagę pierwszy 
moment kontaktu z piłką przy zagraniu lub dotknięciu piłki? 

TAK  

183 
Napastnik pięknym strzałem umieścił piłkę w bramce i następnie opuścił pole 
gry i wspiął się na ogrodzenie w sposób naruszający porządek. 

Br +  

184 
Czy zgodnie z Przepisami Gry chorągiewki dla sędziów asystentów mogą 
być tylko w kolorach czerwonym i żółtym? 

NIE  

185 

Zawodnik drużyny czerwonych podejmuję ewidentną próbę zagrania piłki, 
która jest blisko niego, będąc na pozycji spalonej. Jaka będzie decyzja 
sędziego? 
A. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu brania udziału w grze.  
B. grać dalej 
C. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu przeszkadzania przeciwnikowi 
D. rzut wolny pośredni za spalonego, z tytułu osiągania korzyści poprzez 
zagranie piłki lub przeszkadzanie przeciwnikowi. 

B 

 

186 
Czy możliwa jest sytuacja, w której zawodnik zostanie wykluczony dopiero po 
otrzymaniu 3 żółtej kartki w tych samych zawodach?  

TAK  

187 

Kierownik gości przekazał sędziemu protokół z imionami i nazwiskami 
zawodników, zawodników rezerwowych oraz osób funkcyjnych. Kapitan oraz 
kierownik tej drużyny czytelnie podpisali ten protokół. Czy kierownik drużyny 
gości dostarczył sędziemu prawidłowo wypełniony protokół? 

NIE 
 

 

188 
Czy masażysta może towarzyszyć zawodnikowi rezerwowemu stojącemu 
przy linii środkowej, który oczekuje na wymianę? 

TAK  

189 

Napastnik na ewidentnej pozycji spalonej wystartował w celu przejęcia piłki, 
która zmierzała w kierunku linii końcowej. Było jednak oczywiste, że nie ma 
szansy na jej przejęcie przed opuszczeniem przez nią pola gry. Sędzia 
stwierdził, że żaden ze współpartnerów nie miał szans na włączenie się do 
akcji i przejęcie piłki. Stali oni i z odległości obserwowali pogoń napastnika za 
piłką. 

G  

190 
Po gwizdku sędziego na wykonanie rzutu karnego wykonawca rzutu i 
bramkarz popełnili przewinienia w tym samym momencie a bramka została 
zdobyta. 

P +  

191 

Wykonawca rzutu rożnego potknął się i upadł. Jednak widząc 
podbiegającego do niego współpartnera któremu miał podać piłkę zagrał ją 
goleniem. Piłka opuściła pole rożne ale zanim współpartner ją przejął, 
przekroczyła również linię boczną. 

J  

192 
Rzut karny wykonał inny zawodnik niż pierwotnie zidentyfikowany a bramkarz 
przed strzałem opuścił linię bramkową i obronił strzał parując piłkę na rzut 
rożny. 

P +  

193 
Napastnik na pozycji spalonej podjął ewidentną próbę zagrania piłki która 
była blisko niego i którą podał jego współpartner. Próba się nie powiodła ale 
piłka i tak wpadła do bramki przeciwników. 

Br  

194 

Zawodnik drużyny gości podczas gdy piłka znajduje się w innej strefie boiska, 
uderza napastnika gospodarzy we własnym polu karnym. Jaka będzie 
decyzja sędziego, którego powiadomił o tym asystent twierdząc, że siła 
uderzania była minimalna ? 

K +  
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195 
Obrońca będący w swoim polu karnym wykonuje wślizg usiłując wybić piłkę 
jednak jej nie sięga i fauluje napastnika w sposób nieostrożny pozbawiając 
go realnej szansy na zdobycie bramki. Co postanowi sędzia ? 

K +  

196 

W 80 minucie spotkania zawodnik gości zostaje sfaulowany w polu karnym 
przez zawodnika drużyny broniącej poprzez ciągnięcie za koszulkę co 
pozbawiło go realnej szansy na zdobycie bramki. Jaką decyzję podejmie 
sędzia ? 

K ++  

197 
Podczas wykonywania rzutu wolnego (mur liczył trzech zawodników drużyny 
broniącej) współpartner wykonawcy znalazł się w odległości 0,5 m od muru. 
Jaka będzie decyzja sędziego ? 

P  

198 

Piłkarz Arki Gdynia podczas zagrania piłki przez współpartnera znajdował się 
na pozycji spalonej. Obrońca drużyny przeciwnej rozmyślnie zagrywa piłkę 
ręką aby ta nie dotarła do napastnika. Ostatecznie piłka dociera do niego a 
ten zdobywa bramkę. Czy bramka zostanie uznana ? 

TAK  

199 
Podczas rzutu karnego, gdy piłka została zagrana przez wykonawcę obie 
nogi bramkarza ewidentnie znajdowały się przed linią bramkową. Piłka całym 
obwodem przekroczyła linię bramkową. Podaj decyzję sędziego ? 

Br  

200 
Po zdobyciu prawidłowej bramki przez napastnika sędzia spotkania przed 
wznowieniem gry zauważył że w polu karnym znajdował się masażysta 
drużyny broniącej. Czy bramka zostanie uznana ? 

Tak  

201 

Piłka jest w grze poza polem karnym. Zawodnik gości nierozważnie atakuje 
nogi przeciwnika który jest w posiadaniu piłki. W tym samym czasie asystent 
sygnalizuje iż bramkarz gospodarzy w sposób nierozważny kopie napastnika 
znajdującego się w polu karnym gospodarzy. Podaj decyzję sędziego ? 

K +,+  

202 

Obrońca wykonuje wślizg w polu karnym i czysto trafia w piłkę. Piłka 
wychodzi poza linię boczną boiska, a napastnik upadając w sposób 
artystyczny usiłuje wprowadzić w błąd sędziego sugerując, że  był faulowany. 
Decyzja ?  

W +  

203 

Zawodnik drużyny gości podejmuje ewidentną próbę zagrania piłki która jest 
blisko niego będąc na pozycji spalonej. Jaka będzie decyzja sędziego ?  
A. rzut wolny pośredni. 
B. rzut wolny pośredni z tytułu brania udziału w grze. 
C. grać dalej. 

C  

204 

Podczas akcji w środku pola piłka trafia sędziego i ten przerywa grę. Wznowi 
ją rzutem sędziowskim... 
A. z miejsca, gdzie piłka była ostatnio zagrana przez zawodnika. 
B. z miejsca, gdzie przejął ją zawodnik przeciwnej drużyny 
C. z miejsca, gdzie piłka trafiła w sędziego 

C  

205 
Podczas dynamicznej akcji w polu karnym zawodnik przypadkowo gubi buta, 
mimo tego udaje mu się zakończyć akcję golem. 
Jaka będzie decyzja sędziego? 

Br  

206 
Zawodnik fetując zdobytą bramkę naciąga koszulkę na głowę. 
Jaka będzie decyzja sędziego? 

+  

207 

Po strzale oddanym przez napastnika (drużyny A), obrońca (drużyny B), 
dostrzegając, iż bramkarz (drużyny B), z powodu złego ustawienia nie ma 
szans na udaną paradę, broni strzał wybijając piłkę butem trzymanym w 
dłoni, poza linię boczną. Sytuacja ma miejsce w polu karnym. 
Jaka będzie decyzja sędziego? 

K ++  

208 

Kiedy piłka była poza grą (opuściła boisko przez linię boczną) trener gości 
wybiegł ze swojej strefy technicznej i spoliczkował asystenta trenera 
przeciwnej drużyny pozostając cały czas poza boiskiem. 
Jaka będzie decyzja sędziego? 

W ++  

209 
Podczas toczącej się akcji, obrońca drużyny atakującej w celu uzupełnienia 
płynów, opuszcza pole gry bez zezwolenia sędziego. 
Jaka będzie decyzja sędziego? 

P +  

210 
Naciskany przez napastnika obrońca, rozmyślnie zagrał piłkę piszczelem do 
bramkarza swojej drużyny, golkiper łapię piłkę w ręce. 
Jaka będzie decyzja sędziego? 

P +  

211 Po strzale oddanym z rzutu karnego, piłka uderza w poprzeczkę i pęka   


