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Lp. Pytanie Odpowiedź Ocena  
Komisji 

1. Czy dozwolone jest umieszczanie reklam na polu gry po zakończeniu zawodów, gdy 
zawodnicy znajdują się jeszcze na boisku? TAK 1.12 

STR.27 

2. Zawodnik w czasie przerwy w grze popełnił przewinienie podlegającej karze indywidualnej. 
Sędzia zauważył to przewinienie. Czy musi zawsze udzielić stosownej kary przed 
wznowieniem gry. 

TAK 12.3 
STR.84 

3. Zawodnik drużyny poszkodowanej decydując się na szybkie wznowienie gry z rzutu 
wolnego w środkowej strefie boiska w sytuacji gdy zawodnik drużyny przeciwnej 
znajdował się w odległości ok. 5 m od piłki, wykonał go tak, iż kopniętą piłkę przejął ten 
przeciwnik i kontynuował grę. Podaj decyzję. 

G 13.3 
STR.93 

4. Sędzia uznał, że należy doliczyć do drugiej połowy zawodów 2 minuty i 40 sekund. 
Następnie na potrzeby sygnalizacji zaokrąglił doliczony czas gry do pełnych minut i wskazał, 
że gra będzie kontynuowana przez 3 minuty. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe? 

TAK KONKL
UZJE 

5. Czy zawodnik, któremu sędzia nakazał opuszczenie pola gry w celu poprawy swojego 
ubioru może, zgodnie z Przepisami Gry, powrócić na nie za zgodą sędziego technicznego, 
przez linię boczną w czasie gdy piłka jest w grze? 

NIE 4.5 
STR.43 

6. W środkowej strefie boiska, w niegroźnej sytuacji, zawodnik rozmyślnie zagrywa piłkę ręką, 
aby uniemożliwić współpartnerowi wejście w jej posiadanie. Decyzja? B 12.1 

STR.81 

7.  Po zdobyciu bramki bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego wykonywanego przez 
napastnika, a przed wznowieniem gry, sędzia zauważył sygnalizację asystenta, który 
stwierdził, iż w chwili jej zdobycia na polu gry, w okolicach środkowej jego strefy przebywał 
trener drużyny, która zdobyła gola. Jaka będzie decyzja sędziego? 

RB 3.9 
Str.38 

8. Zawodnik wykonując rzut od bramki kopnął piłkę tak, że ta nie opuszczając pola karnego 
niesiona silnym podmuchem wiatru wpadła do bramki wykonawcy rzutu. Podaj decyzję 
sędziego? 

J 16.2 
Str.104 

9. Osoba towarzysząca drużynie weszła na pole gry i ingeruje w grę. Czy sędzia po 
przerwaniu gry i usunięciu tej osoby z pola gry, wznowi grę zawsze rzutem sędziowskim z 
miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry? 

NIE 3.7 
Str.37 

10 Czy po zawodach drużyn młodzieżowych sędzia jest zobowiązany do zamieszczenia w 
sprawozdaniu sędziowskim informacji, czy zawody były prowadzone zgodnie z zasadami 
Unifikacji PZPN wraz z krótkim opisem? 

NIE P-5.17 
Str.217 

11 Zawodnik 25min przed meczem na boisku powiedział do sędziego: „sędziuj tak fatalnie jak 
ostatnio to na pewno awansujesz i machał  przy tym lekceważąco rękami” Co zrobi sędzia ? 
A – pokaże mu żółtą kartkę; 
B – nie pokaże mu żółtej kartki i zapisze incydent w sprawozdaniu; 
C – nie pokaże żółtej kartki,  ale poinformuje kierownika, że zawodnik zaczyna zawody z 
napomnieniem; 

B 5.3 
Str.56 

12 Bramkarz odniósł kontuzję ręki i zamienia się funkcją ze współpartnerem w trakcie gry zaraz 
po tym jak zgłosił ten fakt  asystentowi nr 1. G+,+ 3.5 

Str.36 

13 Czy przy ocenie spalonego brane są pod uwagę ręce bramkarza? NIE 11.1 
Str.77 

14 Czy zawsze usiłowanie uderzenia zawsze musi być karana wykluczeniem? TAK P-12.5 
Str.242 

15 Zawodnik zgubił buta w wyniku akcji i został nieostrożnie zaatakowany w udo na środku 
boiska. B 12.1 

Str.81 

 

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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16 Gdzie mogą się rozgrzewać zawodnicy rezerwowi?  
A – za asystentem nr 2 
B – za asystentem nr 1 
C – za bramką po stronie swojego bramkarza 
D - żadne z powyższych, jeżeli sędzia ustalił strefę rozgrzewki w innym miejscu 

A,B,C,D P-3.21 
Str.211 

17 Współpartner wykonawcy wykonuje rzut karny. Czy sędzia przy podejmowaniu decyzji 
zawsze będzie brał pod uwagę rozstrzygnięcie tego rzutu? NIE 14.3 

Str.97 

18 Na zawodach klasy A ze strefy technicznej za nieodpowiedzialne zachowanie usunięty 
został strażak pełniący funkcję masażysty i opieki medycznej. Czy może on nadal udzielać 
pomocy medycznej zawodnikom, jeśli nie ma innej osoby, która może go zastąpić? 

TAK P-1.24 
Str.204 

19 Zawodnik wymieniony mający już napomnienie wchodzi na boisko w trakcie gry  i wybija 
piłkę nogą z linii bramkowej sprzed bramki pozbawiając przeciwników bramki. K++ 3.7 

Str.37 

20 W ramach Pucharu Polski na flagach chorągiewek rożnych można umieścić loga: 
A-PZPN 
B-sponsora rozgrywek 
C-gospodarza meczu 

AC 1.13 
Str.27 

21 Kiedy dojdzie do kilku przewinień w tym samym czasie ,sędzia karze za cięższe 
przewinienie ,biorąc pod uwagę: 
A-sposób wznowienia gry 
B-atmosferę meczu 
C-taktyczne konsekwencję przewinienia 
D-dotkliwość ataku fizycznego 
E-Sankcję dyscyplinarną 

ACDE 5.3 
Str.46 

22 Czy może zaistnieć sytuacja ,kiedy wyłączony wcześniej z wykonywania rzutów z punktu 
karnego zawodnik będzie mógł w nich ponownie uczestniczyć? TAK 10.3 

Str.73 

23 Czy sędzia kierując się duchem gry, może powstrzymać zawodników jednej z drużyn przed 
udziałem w rzucie sędziowskim (by druga drużyna bez przeszkód przejęła należną jej 
piłkę)? 

NIE 8.2 
Str.66 

24 Sędzia delegowany na zawody Centralnej Ligi Juniorów nakazał kierownikom drużyn 
dostarczenie protokołów 75 minut przed meczem .Czy miał rację? NIE 3.5 

Str.208 

25 W momencie wykonywania rzutu sędziowskiego napastnik znajdował się na pozycji 
spalonej .Przejął piłkę bezpośrednio po jej odbiciu od ziemi ,pobiegł w kierunku bramki 
przeciwników i oddał strzał .Piłka niedotknięta przez żadnego innego zawodnika wpadła do 
bramki. Decyzja sędziego? 

RB 8.2 
Str.66 

26 W nerwowej końcówce meczu klasy OKR obrońca gospodarzy nieostrożnie, w taktycznym 
celu podstawił nogę przeciwnikowi w kole środkowym, pozbawiając go korzystnej szansy na 
zdobycie gola. Widząc to sędzia dostał jednocześnie informację od asystenta ,że w tym 
samym momencie bramkarz gości we własnym polu karnym uderzył napastnika gospodarzy 
pięścią w brzuch. Decyzja? 

K++ 5.3 
Str.46 

27 Zawodnik w celu zatrzymania podania do przeciwnika wykonuje działanie „wślizgopodobne” 
w wyniku, którego zatrzymuje piłkę ręką, którą podpiera się o pole gry w łuku pola karnego. 
Jaką decyzję podejmie sędzia? 

B KONK
LUZJE 

28 Zawodnik gości wykonuje wrzut w taki sposób, aby piłka nie weszła w pole gry. Jaką 
decyzję podejmie sędzia? J+ Okólni

k 7 

29 Po długim podaniu z własnej połowy pola gry piłka zmierzała do napastnika znajdującego 
się na pozycji spalonej. Był on jedynym zawodnikiem drużyny atakującej mającym 
możliwość zagrania piłki. Jaką decyzję podejmie sędzia, gdy przed przerwaniem gry w 
posiadanie piłki jednoznacznie wszedł zawodnik drużyny broniącej, a następnie położył się 
na ziemi i głową zagrał piłkę do własnego bramkarza, który złapał ją w ręce w własnym polu 
karnym? 

P+ 12.3 
Str.86 

30 Podczas rzutu karnego w doliczonym czasie gry I połowy wykonawca wykonał zwody 
taktyczne po dobiegnięciu do piłki, a następnie precyzyjnym uderzeniem umieścił piłkę w 
bramce tuż obok lewego słupka. Jaką decyzję podejmie sędzia jeżeli przyjmie sygnalizację 
asystenta informującą o przedwczesnym opuszczeniu linii bramkowej przez bramkarza? 

P+ Okólni
k 7 

 


