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Lp. Pytanie Odpowiedź 
Ocena  
Komisji 

1. 

Napastnik oddał mocny strzał z 35 metrów, piłka zmierzała pod poprzeczkę w 
światło bramki, a bramkarz przeciwników szykował się na jej złapanie. Tuż przed 
tym trener drużyny atakującej krzyknął do niego głośno „puść!”, przez co 
zdezorientowany bramkarz intuicyjnie uchylił się przed piłką, a ta wpadła do bramki. 
Jakie wznowienie gry nakaże sędzia? 

A. Rozpoczęcie gry ze środka (po uznanym golu) 

B. Rzut wolny bezpośredni 

C. Rzut wolny pośredni 

D. Rzut sędziowski 

E. Rzut od bramki 

C  

2. 
Czy karą za przeszkadzanie w poruszaniu się przeciwnikowi jest zawsze rzut 
wolny bezpośredni? 

NIE  

3. 

Aby osiągnąć lepszy efekt (dorzucić piłkę w pole karne przeciwników), wykonawca 
wrzutu w momencie wprowadzania piłki do gry znajdował się całym ciałem w 
obrębie boiska. Jego stopy tylko częściowo stały na linii, a w momencie wyrzutu 
(pozbywania się piłki) obie ręce były 1,5 metra od linii bocznej. Czy sędzia uzna taki 
wrzut za legalny? 

TAK  

4. 
Czy delegowany na zawody II ligi sędzia techniczny musi przybyć na obiekt 90 
minut przed meczem? 

TAK  

5. 
Czy zawodnicy z pola również mogą używać okularów przystosowanych do 
uprawiania sportu? 

TAK  

6. 
Czy „polityka trzech kroków” stosowana jest tylko na zawodach z udziałem 
sędziego technicznego? 

NIE  

7. 
Czy podspodenki muszą być w tym samym kolorze, co główny kolor nogawek 
właściwych spodenek? 

NIE  

8. 
Czy wszystkie rzuty wolne pośrednie za przewinienia popełnione wewnątrz pola 
bramkowego muszą być wykonywane z linii tego pola równoległej do linii 
bramkowej? 

NIE  

9. 
Czy za opóźnianie wznowienia gry rzutem wolnym mogą być ukarani tylko 
zawodnicy drużyny broniącej? 

NIE  

10 
Czy zawodnik usunięty przez sędziego z pola gry dla poprawy ubioru może być na 
nie ponownie wpuszczony nie tylko w przerwie w grze? 

TAK  

11 
Czy prawdziwą jest teza, że uzupełnianie niekompletnego składu drużyny po 
rozpoczęciu meczu nie zmniejsza liczby dopuszczalnych wymian? 

TAK  

12 
Czy sędzia może ukarać czerwoną kartką zawodnika za jego zachowanie podczas 
rozgrzewki? 

TAK  

13 
Czy zawodnik usunięty przez sędziego z pola gry dla poprawy ubioru może być na 
nie ponownie wpuszczony nie tylko w przerwie w grze? 

TAK  

14 
Czy Przepisy Gry stanowią, że każde kopnięcie przeciwnika jest przewinieniem, 
karane rzutem wolnym bezpośrednim (karnym)? 

NIE  

15 
Czy zgodnie z Przepisami Gry chorągiewki dla sędziów asystentów mogą być tylko 
w kolorach czerwonym i żółtym? 

NIE  

16 

Widząc, że zaistniał spalony, sędzia asystent musi: 

A. sygnalizować go prawą ręką, 

B. po przerwaniu gry przez sędziego, sygnalizować miejsce wznowienia gry, 

C. kontynuować sygnalizację chorągiewką aż do momentu uwzględnienia jej przez 
sędziego (chyba że wcześniej zostanie zakończona dana część gry). 

A  
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17 
W czasie wykonywania rzutu karnego współpartner bramkarza krzyknął głośno „HUU!” 
dla zdezorientowania strzelca. Jednak ta akcja nie powiodła się – piłka wpadła do 
bramki. Co postanowi sędzia? 

Br+  

18 

Piłkę zmierzającą do bramki gości stara się wybić masażysta tej drużyny, który 
wcześniej udzielał pomocy medycznej bramkarzowi i zauważył, że nikt inny nie będzie 
w stanie zapobiec utracie bramki. Masażysta czyni to skutecznie, kopiąc piłkę, jednak ta 
mimo tej interwencji wpada do bramki, po gwizdku sędziego. Co uczyni sędzia? 

K  

19 

Obrońca gospodarzy w taktycznym celu podstawił nogę przeciwnikowi w kole 
środkowym, pozbawiając go korzystnej szansy na zdobycie gola. Widzący to sędzia 
dostał jednocześnie informację od asystenta, że chwilę później bramkarz gości we 
własnym polu karnym uderzył napastnika gospodarzy pięścią w brzuch. Decyzja? 

B+, ++  

20 

Obrońca próbując zablokować dośrodkowanie spod linii bocznej wykonuje spóźniony 
wślizg i trafia korkami w kostkę już poza boiskiem przeciwnika, który zdążył zagrać piłkę 
pozostającą cały czas na polu gry. Sędzia zinterpretował wślizg obrończyni jako 
wykonany bez zważania na bezpieczeństwo przeciwnika. Decyzja? 

B +  

21 
Zawodnik znajdujący się na polu gry zgubił ochraniacz i, zanim sędzia zdążył 
zareagować, bezpośrednim strzałem zdobył bramkę samobójczą. Podaj finalną decyzję 
sędziego. 

Br  

22 
Jaką decyzję podejmie sędzia, gdy obrońca we własnym polu karnym pozbawia 
przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki poprzez atak, który zagrażał 
bezpieczeństwu przeciwnika? 

K ++  

23 

Obrońca wykonuje rozmyślne zagrania, próbując wybić nogą piłkę lecącą do jej bramki 
po strzale jednej z napastników. Czyni to na tyle skutecznie, że piłka nie wpada do 
bramki, ale trafia w innego z napastników, będącego przez cały czas na pozycji 
spalonej i przekracza linię bramkową poza bramką. Podaj decyzję sędziego. 

P  

24 
Zawodnik znajdujący się w kole środkowym nierozmyślnie zagrał ręką piłkę, 
uniemożliwiając przeciwnikowi jej przejęcie. Co w tej sytuacji uczyni sędzia? G  

25 

Sędzia omyłkowo skrócił II połowę meczu o 10 minut, przerywając statyczną akcję gości 
w środku pola. Zdenerwowany kapitan gości dobiegł do sędziego, krzycząc „Co ty 
kurwa robisz? Jaki koniec?!” i odpychając sędziego w klatkę piersiową. Co postanowi 
sędzia, wiedząc, że ten kapitan miał już żółtą kartkę? 

S++  

26 
Zawodnik niezadowolony z przebiegu meczu, popełnił przewinienie w stosunku do 
sędziego, w czasie gry, machając rękami i krzycząc – bez wulgaryzmów – oraz grożąc 
mu wywiezieniem do stolicy Dolnego Śląska. Sędzia przerwał grę i zdecydował… 

P ++  

27 

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? 

R  

28 
Obrońca wykonał na własnej połowie wrzut w kierunku współpartnera grającego na 
pozycji stopera. Niesiona wiatrem piłka poleciała w pole karne tej drużyny i złapał ją w 
ręce bramkarz. Decyzja sędziego? 

P  

29 
Zanim sędzia zdążył zareagować, wykonawca rzutu rożnego rozmyślnie wznowił grę  
z piłki ustawionej wewnątrz boiska, 1,5 metra od chorągiewki rożnej. Co zrobi sędzia? J  

30 

Rozgrzewka zawodników rezerwowych – zależnie od decyzji sędziego i 
zgodnie 

z Przepisami Gry – może odbywać się…: 

A – za własnymi bramkami 

B – za bramkami od strony własnych ławek rezerwowych 

C – za As1 

D – naprzeciwko As1 

E – w towarzystwie którejkolwiek z osób funkcyjnych 

ABCD  

 
 


