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Imię, nazwisko Liczba punktów

LEGENDA:

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

Lp
.

Pytanie Odpo
wiedź

Ocena 
Komisji

1 Czy na zewnątrz pola gry mogą być wykonane oznaczenia, pod kątem prostym do 
linii bramkowej oraz linii bocznej, w odległości 9,15 m (10 jardów) od łuku pola 
rożnego.

TAK

2 Czy kierownik drużyny może dopisać do załącznika uwagi, zastrzeżenia lub 
protesty? NIE

3 Zawodnik wykonujący rzut karny po dobiegnięciu do piłki wykonał zwody taktyczne, 
a następnie zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego?

P +

4 Czy piłka  może być zmieniona podczas trwania zawodów bez zgody sędziego?
NIE

5 W jakim czasie przed rozpoczęciem zawodów oba zespoły muszą dostarczyć 
wypełnione protokoły do sędziego na rozgrywkach klasy „A”:
A – 75 min
B – 45 min
C – 60 min

B

6 Czy przy ocenie pozycji spalonej ma znaczenie pozycja rąk bramkarza we własnym 
polu karnym?

NIE

7 Czy drużyna która wygrała losowanie, ma możliwość wyboru rozpoczęcia gry ? TAK

8 Czy jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu chwilowo nie może pełnić swojej funkcji, 
gra może być kontynuowana pod kontrolą pozostałych sędziów, do najbliższej 
przerwy w grze?

TAK

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

TAK

10 Czy sędzia zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania regulaminu wszystkich 
rozgrywek na które jest delegowany?

TAK

11  Czy na zawodach klasy „A” zaleca się, aby strefa techniczna była oznaczona ?
TAK

12 Czy mierzenie czasu gry przez sędziego rozpoczyna się z chwilą prawidłowego 
wprowadzenia piłki do gry przy rozpoczęciu każdej z części zawodów. TAK

13 Czy prawdą jest, że  jeżeli drużyna liczy mniej niż siedmiu zawodników z powodu 
rozmyślnego opuszczenia pola gry przez jednego lub kilku zawodników, sędzia nie 
ma obowiązku przerywać gry natychmiast, stosując korzyść. Podczas najbliższej 
przerwy w grze sędzia musi zakończyć zawody, jeżeli w drużynie nie będzie 
minimalnej liczby siedmiu zawodników.

TAK
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14 Zawodnik drużyny gospodarzy bezpośrednio z rozpoczęcia gry zdobył bramkę na 
drużynie przeciwnej. Czy sędzia uznając bramkę postąpił prawidłowo?

TAK

15 Napastnik zdobył bramkę bezpośrednio uderzeniem  z rzutu wolnego pośredniego 
na drużynie przeciwnej. Podaj decyzję sędziego? Rb

16
Podczas wykonywania wrzutu wykonawca znajdujący się poza boiskiem 
przykucnął wrzucając piłkę zza i nad głowy. Czy sędzia będzie interweniował? TAK

17
Jaką decyzję podejmie sędzia jeśli zawodnik powrócił na pole gry bez zgody 
sędziego wywierając wpływ na grę?

B +

18
Podczas wykonywania rzutu z punktu karnego piłka pękła po zetknięciu się z 
poprzeczką nie przekraczając linii bramkowej. Czy sędzia nakaże powtórzenie 
rzutu? 

NIE

19
Zawodnik gospodarzy przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi (nie dochodzi 
do kontaktu) i tym samym przerywa korzystną akcję gości. Jaką decyzję podejmie 
sędzia ?

P +

20
Zawodnik został wykluczony podczas zawodów. Czy może brać udziału w rzutach 
z punktu karnego w celu wyłonienia zwycięzcy meczu? NIE

21
Czy sędzia może ukarać czerwoną kartką zawodnika za jego zachowanie podczas 
rozgrzewki? TAK

22
Zawodnik z rzutu wolnego bezpośredniego zagrał piłkę w kierunku własnego 
bramkarza. Bramkarz nie trafił w piłkę, która następnie wpadła do bramki. Jaka 
będzie decyzja sędziego?

R

23
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?

K +

24
Czy popełnienie poważnego rażącego faulu jest zawsze karane wykluczeniem, 
nawet jeżeli sędzia zastosował korzyść , po której drużyna przeciwna zdobyła 
bramkę ?

TAK

25
Czy atak nierozważny  ma miejsce wtedy, gdy zawodnik swój atak wykonuje nie 
zważając na bezpieczeństwo przeciwnika lub konsekwencje takiego ataku, a 
zawodnik tak grający musi być ukarany napomnieniem? TAK

26
Czy zgodnie z Przepisami Gry drużyna ,która wygrała losowanie przed 
rozpoczęciem rzutów z punktu karnego decyduje o kolejności wykonywania 
rzutów?

TAK

27
Zawodnik po zdobyciu bramki wspina się na ogrodzenie oraz wykonuje szydercze
 i prowokacyjne gesty. Podaj decyzję sędziego? +

28
Czy bramkarz broniący rzut karny musi pozostawać na własnej linii bramkowej 
między słupkami bramkowymi, zwrócony twarzą do wykonawcy rzutu, nie 
dotykając słupków, poprzeczki lub siatki do momentu kopnięcia piłki?

TAK

29
Napastnik jest na 5 metrze od bramki przeciwników i składa się do strzału w 
sytuacji sam na sam 
z bramkarzem. Będący za nim obrońca łapie go rękami za koszulkę  i przewraca. 
Decyzja?

K ++

30
Czy prawda jest, że zawodnik, który został wykluczony przed oddaniem sędziemu 
protokołu – nie może zostać wpisany do tego protokołu, bez względu na to, jaką 
funkcję miałby pełnić?

TAK
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