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Lp. Pytanie Odpowiedź Ocena  
Komisji 

1. Czy na zawodach młodzików U-12 może być zdobyta bramka na drużynie przeciwnej 
bezpośrednio z rozpoczęcia gry? TAK UNI 

2. W przeciągu pierwszej połowy było  18 wrzutów. Czy sędzia może uznać to za naturalne 
przerwy w grze i nie doliczyć tego czasu? TAK P-7.4 

Str. 230 

3. Jakie są zgodne z Przepisami Gry ,dopuszczalne kolory piłek: 
A-białe,ale nie w miesiącach zimowych 
B-wszystkie poza zielonym 
C-białe,żółte i pomarańczowe 
D-zależy to tylko od sędziego 

D P-2.6 
Str.205 

4. Zawodnik musi być zawsze ukarany wykluczeniem ,gdy: 
A-popełnia poważny rażący faul 
B-pozbawia przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki 
C-otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach 

AC 12.3 
Str.87 

5. Bramkarz znajdujący się na 9 metrze własnego pola karnego(w świetle bramki)chcąc 
zablokować strzał napastnika ,czyni to tak nieudolnie ,iż podstawia mu nogę,przez co 
pozbawia tego zawodnika możliwości zdobycia bramki. Jakie decyzję podejmie sędzia? 

K+ 12.3 
Str.87 

6. 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? 

G P-11.6 
Str.240 

7.  Czy linie pola gry mogą mieć szerokość 13 cm? NIE 1.2 
Str.20 

8. Zawodnik rezerwowy drużyny gości wszedł na pole gry i zagrał bezpańską piłką w kole 
środkowym. Jaką decyzję podejmie sędzia? B 3.7 

Str.37 

9. Czy zawodnik rezerwowy może jednocześnie pełnić funkcję pomocy medycznej na 
zawodach i wkraczać na pole gry w celu oceny rozmiarów kontuzji? NIE P-3.7 

Str.208 

10 Czy sędzia zezwoli zawodnikowi na grę z użyciem białych taśm podtrzymujących 
ochraniacze założonych na zewnątrz czarnych getr? NIE 4.2 

Str. 41 

11 Jeżeli sędzia przerwał grę z powodu kontuzji zawodnika, która nie wynikała z naruszenia 
Przepisów to jak ją wznowi? S 5.3 

Str.47 

12 Sędzia asystent w przypadku zaistnienia spalonego sygnalizuje go poprzez uniesienie 
chorągiewki trzymanej w: 
A – prawej ręce 
B – lewej ręce 
C – dowolnej ręce 

A PWS 
Str.182 

13 Sędzia uznał, że nienormalne przerwy w czasie drugiej połowy wyniosły 1 min 40 s, w 
związku z tym przedłużył ją o dodatkowe 2 min. Czy słusznie? TAK P-7.4 

Str.230 

14 Czy piłka jest w grze gdy odbija się od sędziego asystenta stojącego na linii bocznej i 
pozostła na polu gry? TAK 9.2 

Str.69 

15 Sędzia przedwcześnie dał sygnał gwizdkiem zanim piłka przekroczyła linię bramkową i 
wpadła do bramki. Jaką podejmie decyzję? S 10.1 

Str.71 

 

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 Po prawidłowo wykonanym rzucie sędziowskim zawodnik LKS Chrząstawa kopnął piłkę w 
kierunku pola karnego drużyny gości. Bramkarz gości ruszył w jej kierunku, ale poślizgnął 
się i nie dotknął piłki, która wtoczyła się do jego bramki. Jaką decyzję podejmie sędzia? RB 8.2 

str.66 

17 Zawodnik gospodarzy wykonał wrzut w kierunku współpartnera, który wyraźnie znajdował 
się na pozycji spalonej. Obrońcy stanęli w miejscu uznając, że napastnik jest na spalonym. 
Jaką decyzję podejmie sędzia? 

G 11.3 
Str.78 

18 Czy zawodnik może zostać ukarany napomnieniem za uporczywe przebywanie na pozycji 
spalonej? NIE P-11.1 

Str.239 

19 Obrońca w chcąc rozmyślnie wybić piłkę z własnej strefy obronnej zrobił to tak nieudolnie, 
że podał ją bezpośrednio do zawodnika drużyny przeciwnej przebywającego na 4 metrowej 
pozycji spalonej. Napastnik opanował piłkę, a po czym skierował ją do bramki. Sędzia nie 
uznał bramki. Czy słusznie? 

NIE 11.2 
Str.78 

20 Czy pole gry zostało wyznaczone w taki sposób, że linie bramkowe miały grubość 12 cm 
a linie boczne 10 cm. Czy jest to zgodne z Przepisami Gry? NIE 1.2 

Str.20 

21 Zawodnik LKS Łosoś Łososina Dolna w trakcie gdy piłka była w grze krzyknął do sędziego: 
„Ty chyba jesteś ślepy”. Jaką decyzję podejmie sędzia gdy zawodnik znajdował się w 
własnym polu karnym? 

P+ Okólni
k nr 7 

22 Jeżeli rzut wolny ma być wykonany na sygnał gwizdkiem, a zawodnik wykona go 
(zachowując się niesportowo) przed tym sygnałem to czy sędzia musi ukarać go 
napomnieniem? 

TAK P-13.5 
Str.246 

23 Po wykonaniu rzutu karnego tuż po tym jak piłka poruszyła się do przodu została dotknięta 
przez chłopca do podawania piłek. Jaką decyzję podejmie sędzia? J 14.2 

Str.97 

24 W momencie wykonywania wrzutu piłki wrzucający zawodnik: 
A – zwrócony jest twarzą do pola gry 
B – ma część każdej stopy na linii bocznej albo na podłożu poza linią boczną 
C – wrzuca piłkę jedną ręką, a drugą nadaje jej kierunek 

AB 15.1 
Str.99 

25 Bramkarz po tym jak wykonał rzut od bramki, a piłka opuściła pole karne złapał ją ponownie 
w ręce w łuku własnego pola karnego zanim dotknął jej inny zawodnik. Jaką decyzję 
podejmie sędzia? 

B 16.2 
Str.103 

26 Czy piłka jest w grze gdy po kopnięciu jej przez zawodnika podczas wykonywania rzutu 
rożnego wyraźnie poruszyła się, ale nie opuściła pola rożnego? TAK 17.1 

Str.107 

27 Czy sędzia musi dać sygnał gwizdkiem w przypadku wznowienia gry po wymianie 
zawodników? TAK PWS 

Str.179 

28 Czy sędzia może sygnalizować korzyść z użyciem jednej ręki? TAK 5.5 
Str. 48 

29 Sędzia zawodów klasy B ma obowiązek przybycia na miejsce rozgrywania zawodów: 
A – co najmniej 30 minut przed ich rozpoczęciem 
B – co najmniej 35 minut przed ich rozpoczęciem 
C – co najmniej 40 minut przed ich rozpoczęciem 
D – co najmniej 45 minut przed ich rozpoczęciem 
 

D P-5.9 
Str.215 

30 Do obowiązków sędziego przed zawodami należy: 
A – sprawdzenie kart zdrowia 
B – ustalenie stref rozgrzewki zawodników rezerwowych 
C – omówienie zasad współpracy zespołu sędziowskiego 
D – kontroli ubioru zawodników 
 

ABCD P-5.9 
Str.215 

 


