Centralna Baza Pytań KS PZPN

Lp.
1.

Pytanie
Jeżeli drużyna kończy zawody z większą liczbą zawodników niż ich przeciwnicy, powinna przed
rozpoczęciem wykonywania rzutów z punktu karnego w celu wyłonienia zwycięzcy zredukować
liczbę zawodników tak, aby zrównać ją z liczbą zawodników drużyny przeciwnej oraz poinformować
sędziego o personaliach i numerze każdego zawodnika wyłączonego z dalszej rywalizacji.
Odpowiedzialność ta ciąży na:
A) kierowniku drużyny
B) kapitanie drużyny
C) kapitanie bądź kierowniku drużyny

2.

Jeżeli piłka pęknie lub stanie się niezdatna do gry podczas trwania zawodów:
A) zawody należy przerwać
B) gra winna być wznowiona, po dostarczeniu zdatnej do gry piłki, rzutem sędziowskim w miejscu
gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.
C) jeżeli gra została przerwana, gdy poprzednia piłka znajdowała się w polu bramkowym, to rzut
sędziowski sędzia winien wykonać z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z
miejsca najbliższego temu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

3.

Czy prawdziwe jest twierdzenie, że na zawodach trampkarzy sędzia może zezwolić na modyfikacje
każdego z, lub wszystkich, poniższych elementów:
• wymiarów pola gry,
• wymiaru, wagi piłki, ciśnienia oraz materiału, z którego jest wykonana,
• odległości pomiędzy słupkami bramkowymi oraz wysokości poprzeczki od podłoża,
• czasu trwania okresów gry,
• wymian zawodników?

4.

Podczas rzutów z punktu karnego jeden z sędziów asystentów musi zająć miejsce na przecięciu linii
bramkowej z linią pola bramkowego. Jego głównym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy bramkarz w
sposób ewidentny opuszcza linię bramkową przed wykonaniem rzutu karnego. Czy jest to zgodne z
Przepisami Gry?

5.

Czy czas trwania przerwy określony jest przez Przepisy Gry w Piłkę Nożną?

6.

Przed zawodami towarzyskimi pomiędzy klubem ekstraklasy, a drużyną III ligi, kierownicy drużyn nie
poinformowali sędziego o ustalonej liczbie wymian zawodników. W czasie zawodów sędzia nie
zezwolił na czwartą wymianę zawodnika w drużynie ekstraklasy. Czy postępowanie sędziego było
prawidłowe?

7.

Podczas odprawy przed zawodami sędzia zezwolił, aby chłopcy do podawania piłek mieli ten sam
kolor bluzy, jak plastrony zawodników rezerwowych drużyny gości. Czy postępowanie sędziego było
prawidłowe?
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8.

W czasie gry piłka przekroczyła linię boczną 50 m od sędziego asystenta. Ten nie miał wątpliwości,
której drużynie przysługuje wrzut, dlatego trzymał chorągiewkę w ręce przygotowanej do
sygnalizacji, sugerując sędziemu podjęcie prawidłowej decyzji. Następnie potwierdził wskazany
przez sędziego kierunek wrzutu. Czy postępowanie sędziego asystenta było prawidłowe?

9.

Obrońca we własnym polu karnym atakuje napastnika w sposób prawidłowy. Napastnik oburzony
atakiem zatrzymuje się, rozmyślnie łapie piłkę w ręce i okazując swoje niezadowolenie głośno
krzyczy: ”sędzia, ślepy jesteś, nie widzisz, że mnie faulują?!” Podaj decyzję sędziego.

10. W czasie gry zawodnik za zgodą sędziego opuścił pole gry w celu usunięcia biżuterii noszonej na szyi.
Po usunięciu nieprzepisowego wyposażenia, powrócił na pole gry bez zgody sędziego. Sędzia
przerwał grę, gdyż zawodnik przeszkadzał w rozegraniu piłki drużynie przeciwnej i nie istniała
możliwość zastosowania korzyści. Po udzieleniu napomnienia, nakazał winnemu zawodnikowi
opuszczenie pola gry, chociaż dokładnie wiedział, iż zawodnik nie ma na sobie niedozwolonej
biżuterii. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?
11. W czasie gry z trybun rozległ się sygnał gwizdka wydany przez widza. Sygnał ten, zdaniem sędziego,
nie miał wpływu na grę, gdyż miał wyraźnie inny ton od tego, który używają sędziowie. Zawodnicy
normalnie kontynuowali grę, jednak po chwili jeden z obrońców we własnym polu karnym złapał
piłkę w ręce, sugerując przekonanie, że to sędzia przerwał grę. Podaj decyzję sędziego.
12. W wyniku sytuacji bramkowej zawodnik drużyny atakującej wpadł do bramki, w której zaplątał się
jedną nogą w siatkę. Mimo starań nie był w stanie się z niej wyplątać. W tym samym czasie jego
współpartnerzy kilkoma składnymi podaniami doszli kolejny raz do pozycji strzeleckiej, w efekcie
czego zdobyli bramkę. Jaka będzie decyzja sędziego, jeżeli uznał, że zawodnik przebywający w
bramce nie przeszkadzał przeciwnikowi i nie rozpraszał jego uwagi?
13. Zawodnik zagrywa piłkę z wrzutu do swojego bramkarza, ten próbuje zagrać piłkę nogą, jednak jej
nie trafia. Piłka odbita od słupka wpada do bramki. Współpartner bramkarza krzyczy głośno:
„Kurwa, po co rzucałeś do niego, miałeś zagrać piłę do przodu, debilu! Podaj decyzję sędziego.
14. Wykonywany jest rzut karny, po sygnale na jego wykonanie w pole karne wszedł zawodnik drużyny
broniącej. Wykonawca tak kopnął piłkę, że ta po odbiciu się od słupka pękła, pozostając na polu gry.
Decyzja?
15. Czy zgodnie z interpretacjami FIFA, regulaminy rozgrywek określają, że wszyscy zawodnicy i
zawodnicy rezerwowi muszą zostać zgłoszeni przed rozpoczęciem gry, a drużyna rozpoczynająca
grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, skład drużyny może uzupełnić do 11 zawodników jedynie
zawodnikami, którzy są wpisani do podstawowego składu w protokole z zawodów?
16. Przed wykonaniem rzutu z rogu przez zespół gości, sędzia ostrzegł dwóch zawodników gospodarzy,
którzy przytrzymywali przeciwników w polu karnym, utrudniając im zajęcie korzystniejszej pozycji.
Po ostrzeżeniu, przed zagraniem piłki, jeden z zawodników w dalszym ciągu trzyma przeciwnika.
Podaj decyzję sędziego.
17. W środkowej strefie boiska zawodnik zagrał wysoko uniesioną nogą w sposób niebezpieczny.
Przeciwnik w obawie, iż może dojść do kontaktu, który mógłby spowodować ewidentną kontuzję
zawodnika grającego wysoką nogą, powstrzymał się od zagrania piłki. Podaj decyzję sędziego.
18. Czy jest możliwa sytuacja, gdy sędzia pokaże żółtą kartkę trenerowi?
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19. Czy Przepisy Gry w Piłkę Nożną określają zasady doboru strojów drużyn?
20. Sędzia po przerwaniu gry z powodu poważnej kontuzji zawodnika, wznowił ją rzutem sędziowskim,
używając przy tym gwizdka. Czy postąpił prawidłowo?
21. Jeżeli słupki bramkowe i poprzeczki są wykonane z drewna, metalu lub innego dozwolonego
materiału i mają przekrój kwadratu, prostokąta, okrągły lub eliptyczny oraz są pomalowane na biało,
spełniają wszystkie wymogi określone Przepisami Gry w Piłkę Nożną?
22. Zawodnik z rozpoczęcia gry zagrał tak niefortunnie piłkę, że ta potoczyła się po linii środkowej i nie
dotknięta przez nikogo opuściła pole gry przez linię boczną. Jaka będzie decyzja sędziego?
23. Zawodnik zagrywa piłkę niebezpiecznie, narażając na kontuzję znajdującego się w zasięgu gry
zawodnika drużyny przeciwnej, który w obawie przed odniesieniem kontuzji, powstrzymał się od
zagrania piłki. Decyzja?
24. 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.
25. Czy jeżeli zawodnik rezerwowy przed wejściem na pole gry w trakcie wymiany ma koszulkę
opuszczoną luźno na spodenki, a getry podciągnięte za kolana, to sędzia dopuści go do gry?
26. W trakcie wykonywania rzutu z rogu bramkarz wyskoczył w polu karnym do górnej piłki i złapał ją w
ręce. Gdy stał już na ziemi i całkowicie kontrolował piłkę, został zaatakowany przez przeciwnika w
prawidłowy sposób barkiem w bark. Podaj decyzję.
27. Zawodnik będący na pozycji spalonej przejął zagraną przez współpartnera piłkę, która odbiła się
rykoszetem od nogi stojącego blisko obrońcy. Podaj decyzję sędziego.
28. Zawodnik drużyny broniącej widząc, iż przeciwnik ma 100% szansę na zdobycie bramki, nie mając już
możliwości zagrania piłki, zdjął but i rzucił nim w napastnika znajdującego się w polu karnym drużyny
broniącej powodując jego upadek i utratę piłki, którą przejął bramkarz. Podaj decyzję sędziego.
29. Wykonawca wrzutu drużyny gospodarzy w celu osiągnięcia lepszego efektu, wykonał przed linią
boczną akrobatyczny przewrót w przód i zatrzymując się stopami na linii bocznej, wykonał wrzut,
podając piłkę do współpartnera. Co uczyni sędzia?
30. Zawodnik drużyny grającej w siedmioosobowym składzie, który był już wcześniej ukarany
napomnieniem, rozmyślnie dotyka piłkę ręką we własnym polu karnym. Jaka będzie decyzja
sędziego?
31. Czy jeżeli sędzia główny z jakiegokolwiek powodu chwilowo nie może pełnić swojej funkcji, to gra
może być kontynuowana pod kontrolą sędziów asystentów, do chwili aż sędzia główny będzie mógł
już pełnić swoją funkcję i przejmie kontrolę nad zawodami?
32. W trakcie I części zawodów publiczność wtargnęła na pole gry i została usunięta przez porządkowych
w ciągu 3 min. W trakcie II części zawodów publiczność ponownie wtargnęła na pole gry, lecz
samoistnie w ciągu 1 min szybko opuściła pole gry. Co zgodnie z przepisami winien uczynić sędzia?
33. Bramkarz po złapaniu piłki w ręce zrobił z nią siedem kroków i następnie ją wykopnął. Gdy piłka była
w grze, bramkarz widząc, że sędzia zwrócony jest gdzie indziej, opluł przeciwnika znajdującego się
jeszcze w polu karnym. Zdarzenie widział sędzia asystent i je zasygnalizował. Sędzia sygnalizację
dostrzegł i przerwał grę. Decyzja?
34. Zawodnik drużyny broniącej rozpoczął trzymanie zawodnika drużyny przeciwnej przed polem
karnym w celu uniemożliwienia mu wejścia w posiadanie piłki i kontynuuje trzymanie go w dalszym
ciągu w łuku pola karnego, aż zawodnik ten upada. Decyzja sędziego?
35. Zawodnik został wykluczony z gry za rozmyślne zagranie piłki ręką i pozbawienie drużyny przeciwnej
bramki. Czy kara ta wynika z:
A - Rozmyślnego zagrania ręką.
B - nieprzepisowej interwencji, w wyniku której bramka nie została zdobyta
36. Czy przewinienie w taktycznym celu przeszkodzenia w prowadzeniu korzystnej akcji jest
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niesportowym zachowaniem – karanym napomnieniem?
37. W 17. minucie, kiedy piłka była w grze, sędzia zorientował się, że od początku zawodów gra w
drużynie gospodarzy zawodnik wpisany w sprawozdaniu jako zawodnik rezerwowy, zamiast
zgłoszonego z podstawowego składu, a sędzia nie został przed rozpoczęciem zawodów o tym
poinformowany. Jaka powinna być decyzja?
38. Czy na zawodach szczebla centralnego tzw. linia fotografa wyznaczana jest jako łamana
przebiegająca minimum 2 m za chorągiewkami rożnymi i 6 m za słupkami bramkowymi?
39. Po prawidłowo wykonanym rzucie karnym, piłka pękła w wyniku kontaktu z bramkarzem
interweniującym w polu bramkowym. Sędzia grę przerwał i po dostarczeniu nowej piłki grę
wznowi…
A – Rzutem karnym (powtórzenie rzutu karnego)
B - Rzutem sędziowskim z miejsca, gdzie piłka utraciła swoje cechy
C - Rzutem sędziowskim z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej
D - Rzutem sędziowskim z dowolnego miejsca pola bramkowego.
40. Jeżeli kształt słupków jest eliptyczny ( patrząc z góry ) to ich najdłuższa oś musi być równoległa do
linii bramkowej?
41. Czy wymienione punkty spełniają warunki, jakie winni wypełnić pozostali zawodnicy (poza
bramkarzem i wykonawcą rzutu) podczas wykonania rzutu karnego:
A –Muszą zajmować miejsca na polu gry;
B - Muszą zajmować miejsca na zewnątrz pola karnego.
C - Muszą zajmować miejsca za punktem karnym.
D - Muszą zajmować miejsca w odległości co najmniej 9,15 m od punktu karnego.
42. W czasie gdy piłka była w grze, bez zgody sędziego wbiegł zawodnik, który wcześniej opuścił boisko
z powodu kontuzji. Zauważył to stojący na polu gry zawodnik drużyny przeciwnej i uderzył tego
zawodnika z nadmierną siłą. Jaką decyzję podejmie sędzia, który widząc to zdarzenie, przerwał grę?
43. Co uczyni sędzia, jeżeli zawodnik będący na polu gry, w czasie gdy piłka jest w grze, z dużą siłą
uderzył przeciwnika ręką w głowę, gdy ten znajdował się poza boiskiem?
44. Zawodnik wykonał atak na piłkę w taki sposób, że przeciwnik posiadający piłkę został narażony na
niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji w sytuacji korzystnej do rozwinięcia ataku. Co uczyni sędzia,
jeżeli atakujący popełniający faul posiadał już żółtą kartkę?
45. Czy za próbę podstawienia nogi przeciwnikowi w sposób nieostrożny sędzia podyktuje rzut wolny
bezpośredni, względnie rzut karny, jeśli miało to miejsce w czasie gry?
46. Czy sędzia przy stosowaniu korzyści winien wziąć pod uwagę fakt, iż drużyna poszkodowana ma
bezpośrednią szansę na zdobycie bramki?
47. W polu karnym drużyny przeciwnej zawodnik świadomie zatrzymuje piłkę ręką, uniemożliwiając
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współpartnerowi wejście w jej posiadanie. Jaka będzie decyzja sędziego?
48. Czy sędzia musi sprawdzić, czy zawodnicy posiadają zgodny z przepisami ubiór w szczególności
obuwie, przed dogrywką?
49. Sędzia rozpoczął mierzenie czasu gry z chwilą dania sygnału gwizdkiem na rozpoczęcie zawodów.
Czy postąpił prawidłowo ?
50. Nierozważność ma miejsce gdy:
a) Atak naraża na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji
b) Atak całkowicie nie zważa na bezpieczeństwo przeciwnika
c) Atak wykonany jest bez należytej staranności
d) Żadna z podanych odpowiedzi
51. Czy dopuszcza się stosowanie modyfikacji na słupkach i poprzeczce w przypadku zastosowania
technologii "goal-line" (GLT)?
52. Czy w świetle przepisów istnieje sytuacja, w której sędzia może pokazać kartkę leżącemu
zawodnikowi?
53. Czy prawdziwą jest teza, która mówi, że „podczas pokonywania krótkich dystansów sędzia asystent
powinien poruszać się krokiem dostawnym”?
54. Obrońca opuszcza pole gry przez linię bramkową w celu wprowadzenia napastnika na pozycję
spaloną. Współpartner napastnika zagrywa do niego piłkę i w momencie jej przejęcia przez tego
napastnika sędzia asystent podnosi chorągiewkę. Wtedy zawodnik powraca na boisko, chwyta piłkę
w ręce w polu karnym i ustawią ją dla wykonania rzutu wolnego pośredniego za spalonego. Decyzja
sędziego?
55. Czas drugiej połowy został przedłużony tylko na wykonanie rzutu karnego. Piłka po prawidłowym
jego wykonaniu została wypiąstkowana przez bramkarza, odbiła się od słupka, potem od
wykonawcy rzutu karnego, po czym bezpośrednio wpadła do bramki. Jaką decyzję podejmie sędzia?
56. Czy ubiór każdego bramkarza musi odróżniać go tylko od innych zawodników oraz sędziego?
57. Drużyna zdobyła prawidłowo bramkę. Po tym fakcie sędzia stwierdził, że w chwili jej zdobycia na
polu gry znajdowała się osoba towarzysząca drużynie, która ją zdobyła i nie miała ona wpływu na
grę. Decyzja sędziego?
58. Przy stosowaniu systemu wielopiłkowego
A. Konieczne jest zapewnienie przez organizatora siedmiu piłek
B. Konieczne jest zapewnienie przez organizatora sześciu chłopców do podawania piłek
C. Konieczne jest zapewnienie przez organizatora ośmiu piłek
D. W ekstraklasie jest on obowiązkowy, a w I i II lidze decyduje o tym organizator meczu
59. Czy zgodnie z przepisami przyznanie rzutu wolnego sędzia sygnalizuje wyprostowanym ramieniem w
kierunku bramki drużyny, przeciwko której zarządził jego wykonanie?
60. Zawodnik na własnej połowie boiska prowadząc piłkę, został zaatakowany wślizgiem przez
przeciwnika, co powodowało narażenie tego gracza na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji.
Mimo tego zdołał jeszcze odegrać piłkę do współpartnera, który znajdował się w korzystnej sytuacji.
Decyzja sędziego?
61. Sędzia stwierdził, że zawodnik w trakcie gry ma na sobie biżuterię. W związku z tym musi podjąć
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następujące działania:
E.

Informuje zawodnika o konieczności usunięcia, względnie poprawy, niedozwolonego
wyposażenia.
F. Nakazuje zawodnikowi opuszczenie pola gry w najbliższej przerwie w grze, jeżeli zawodnik
nie jest w stanie wykonać polecenia lub nie wykazuje chęci do jego wykonania.
G. Udziela zawodnikowi napomnienia, jeżeli odmawia on wykonania polecenia, względnie gdy
ponownie nosić będzie niedozwolony przedmiot.
62. Zawodnik będący w polu bramkowym w sposób kontrolowany podaje piłkę do współpartnera
stojącego w łuku pola karnego. Zagrana piłka zatrzymała się w kałuży, w okolicach punktu karnego.
Bramkarz widząc niezdecydowanie obu zawodników wybiegł z bramki zza pleców podającego
współpartnera i pewnie złapał piłkę w ręce. Jaką decyzję podejmie sędzia?
63. W 5. min zawodnik opuścił pole gry i zachował się w sposób gwałtowny i agresywny wobec sędziego
technicznego, interweniującego w strefie technicznej jego drużyny. Sędzia widząc to grę przerwał,
wykluczył z gry tego zawodnika a grę wznowił:
A. rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie była piłka w chwili przerwania gry,
B. rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie była piłka w chwili popełnienia przewinienia,
C. rzutem sędziowskim z miejsca, gdzie była piłka w chwili popełnienia przewinienia,
D. rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie była piłka w chwili przerwania gry.
64. 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?
65. Czy priorytetem w pracy sędziego technicznego jest utrzymywanie porządku w strefach
technicznych oraz nadzór nad przeprowadzaniem wymian zawodników?
66. Przy wyznaczaniu strefy technicznej należy brać pod uwagę następujące wytyczne:
A. Strefa techniczna winna być oznaczona
B. Strefę oznacza się taką samą linią ciągłą tej samej szerokości, jak linie boiskowe.
C. Linia strefy technicznej przebiega w odległości 1 m z każdej strony obszaru miejsc
siedzących oraz w kierunku pola gry maksymalnie na odległość 1 m od linii bocznej
D. Liczba osób uprawnionych do zajmowania miejsc w strefie technicznej jest określana przez
Przepisy Gry
67. Zawodnik wykonywał wrzut do współpartnera. Zawodnik drużyny przeciwnej wcześniej ostrzeżony,
znajdował się niecałe 2 m od miejsca wykonania. Piłka prawidłowo wprowadzona do gry odbiła się
od biegnącego do tej sytuacji sędziego i wpadła do bramki wykonawcy. Podaj decyzję sędziego.
68. Czy sędzia musi umieścić w załączniku do sprawozdania treść zastrzeżeń dotyczących stanu pola gry,
jak również wydane zarządzenia?
69. Napastnik celowo ociąga się z opuszczeniem pola karnego podczas zwalniania piłki z rąk przez
bramkarza. Decyzja sędziego?
70. Obrońca zaatakował przeciwnika wślizgiem tuż przed polem karnym. Jedną nogą trafił w piłkę, lecz
drugą trafił w nogi przeciwnika, który był już na linii pola karnego. Podaj decyzję sędziego.
71. W środkowej strefie boiska, kiedy nie było możliwości przeprowadzenia korzystnej akcji, zawodnik
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drużyny broniącej rozmyślnie zagrał piłkę ręką, aby uniemożliwić przeciwnikowi wejście w jej
posiadanie. Decyzja sędziego?
72. W trakcie gry zawodnik chcąc poprawić ubiór uzyskał od sędziego zgodę na opuszczenie pola gry.
Znajdując się jeszcze na polu gry w pobliżu linii bocznej zauważył, że w jego kierunku zmierza
piłka i ma dużo miejsca aby rozpocząć korzystną akcję swojej drużyny. Bez zastanowienia przyjął
piłkę i po oddaniu pięknego strzału zdobył bramkę. Jaką decyzję podejmie sędzia w tej sytuacji?
73. W wyniku przeprowadzenia dynamicznej akcji swojej drużyny zawodnik drużyny gości znalazł się
chwilowo poza polem gry i w tym czasie zachował się niesportowo wobec rezerwowego
zawodnika drużyny gospodarzy. Podaj decyzję sędziego
74. Czy do zadań i obowiązków dodatkowych sędziów asystentów należy sygnalizowanie, której drużynie
przysługuje prawo do wznowienia gry rzutem z rogu, rzutem od bramki lub wrzutem?
75. W trakcie zawodów jeden z obrońców drużyny gości zdenerwowany na swojego bramkarza za złą
paradę, po której stracili bramkę, uderzył go pięścią w twarz. W tym czasie drużyna przeciwna
konstruowała korzystną akcję. Jaką decyzję podejmie sędzia?
76. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej został nierozważnie zaatakowany przez obrońcę
mającego już na swoim koncie żółtą kartkę. Jaka będzie decyzja sędziego, który stwierdził, że
poszkodowany zawodnik drużyny atakującej brał udział w grze?
77. Sędzia zobowiązany jest doliczyć w każdej części zawodów cały stracony czas gry z powodu:
A wymiany zawodników
B marnowania czasu gry
C zniesienia kontuzjowanego zawodnika z pola gry, w celu udzielenia mu pomocy
D udzielenia napomnienia
78. Czy jeżeli piłka opuszcza pole gry przez linię bramkową w pobliżu sędziego asystenta, to musi on
wskazać bezpośrednio na rzut z rogu, względnie na rzut od bramki?
79. Sędzia zezwolił, by przed meczem jeden z rezerwowych zastąpił zawodnika przewidzianego do gry w
pierwszym składzie, który doznał kontuzji na rozgrzewce. Jednocześnie sędzia pozwolił
kontuzjowanemu zawodnikowi pozostać wśród rezerwowych. Czy postąpił słusznie?
80. Jeżeli po zdobyciu bramki sędzia stwierdzi, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdowała się
dodatkowa osoba, to przed uznaniem bramki i wznowieniem gry winien podjąć następujące
rozstrzygnięcia:
A nie uznaje bramki gdy dodatkową osobą jest osoba niepożądana i miała wpływ na przebieg gry
B nie uznaje bramki gdy dodatkową osobą jest osoba niepożądana i nie miała wpływu na przebieg gry
C uznaje bramkę gdy dodatkową osobą jest osoba niepożądana i miała wpływ na przebieg gry
D uznaje bramkę gdy dodatkową osobą jest osoba niepożądana i nie miała wpływu na przebieg gry
81. Czy w przypadku zaistnienia zbiorowej konfrontacji, sędzia asystent będący bliżej zdarzenia musi
wkroczyć na pole gry, aby wspierać sędziego, a drugi sędzia asystent może także obserwować
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wydarzenia i rejestrować szczegóły incydentu?
82. Sędzia ma prawo do udzielania napomnień lub wykluczeń od momentu wejścia na pole gry do chwili
opuszczenia go po końcowym gwizdku. Czy w związku z tym sędzia może pokazać żółtą bądź
czerwoną kartkę zawodnikowi jeżeli opuścił już pole gry po zakończonych zawodach?
83. Zawodnik drużyny atakującej chcąc wybić piłkę będącą na wyciągniętej dłoni bramkarza drużyny
broniącej, czyni to w sposób niebezpieczny, a podczas wybicia trafia lekko w rękę bramkarza. Podaj
decyzję sędziego
84. Czy sędzia może zarządzić więcej niż jedną przerwę na uzupełnienie płynów w trakcie jednej części
zawodów?
85. Czy na kartce wymiany zawodnika musi znajdować się podpis kierownika?
86. Czy bramkarz jest uważany za kontrolującego piłkę jeżeli trzyma ją między nogą a powierzchnią
boiska?
87. Czy każdy rzut sędziowski wykonuje się bez gwizdka?
88. Czy sędzia asystent który uznaje że zawodnik jest na minimalnym spalonym musi powstrzymać się
od sygnalizacji gdyż sytuacje wątpliwe rozstrzyga się na korzyść drużyny atakującej?
89. Czy sędzia może zezwolić na rozgrzewkę zawodników rezerwowych za bramką drużyny przeciwnej?
90. Co uczyni sędzia jeżeli zawodnik znajdujący się na boisku, w czasie gdy piłka jest w grze, uderzy z
użyciem nadmiernej siły ręką w plecy przeciwnika znajdującego się poza boiskiem?
91. Obrońca we własnym polu karnym, widząc napastnika mającego realną szansę na zdobycie bramki
wybił mu piłkę (tuż przed strzałem) w sposób bezpieczny. W wyniku tej interwencji piłka
przekroczyła linię boczną boiska. Co zdecyduje sędzia?
92. Czy zawodnik, któremu sędzia nakazał opuszczenie pola gry w celu poprawy swojego ubioru może,
zgodnie z Przepisami Gry powrócić na nie za zgodą sędziego, przez linię boczną w czasie gdy piłka
jest w grze?
93. Podczas oddawania strzału spoza pola karnego napastnik zostaje zaatakowany przez przeciwnika w
sposób niebezpieczny, przy którym dochodzi do kontaktu pomiędzy nim, a obrońcą. W wyniku tej
interwencji piłka odbita od napastnika trafia do jego współpartnera znajdującego się na pozycji
spalonej, który bezpośrednim strzałem zdobywa bramkę. Jaka powinna być decyzja sędziego?
94. Czy osoby przebywające w strefie technicznej muszą być zidentyfikowane przed rozpoczęciem
zawodów zgodnie z regulaminem rozgrywek?
95. Sędzia podyktował w polu karnym rzut wolny pośredni dla drużyny atakującej. Po wykonanym rzucie
piłka opuściła boisko przez linię bramkową nie opuszczając wcześniej pola karnego. Jaką decyzję
podejmie sędzia?
96. Obrońca, chcąc szybko wprowadzić piłkę do gry z wrzutu, biegnie po nią poza boisko, chwyta ją
rękami i stojąc obiema stopami na linii bocznej wykonuje nieprawidłowy wrzut. Piłka została tak
niefortunnie zagrana, że przejął ją przeciwnik i strzałem z dystansu zdobył bramkę. Podaj
rozstrzygnięcie.
97. Czy zawodnikom rezerwowym w trakcie rozgrzewki może towarzyszyć jeden z trenerów
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uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych?
98. W 3 min. Bramkarz drużyny gospodarzy dokonuje ataku na piłkę we własnym polu karnym obiema
nogami w sposób zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu przeciwnika. Będący o ułamek sekundy
szybszy napastnik gości lekko dotyka piłkę, po czym w obawie o swoje zdrowie, przeskakuje nad
atakującym bezpardonowo bramkarzem, który skutecznie finalizuje swój niebezpieczny atak
przejęciem piłki, która grzęźnie pomiędzy jego nogami. Podaj decyzję sędziego.
99. Czy zawodnik wymieniony zachowujący się gwałtownie i agresywnie musi zostać wykluczony z gry ?
100. Czy jest możliwa sytuacja, gdy sędzia pokaże żółtą kartkę masażyście?
101.Czy sędzia może uznać bramkę, jeżeli tuż przed jej zdobyciem zawodnik drużyny, która zdobyła
bramkę popełnił przewinienie w innej części boiska i nie miało ono wpływu na przebieg akcji?
102.Czy na każdym boisku wyznaczonym zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną, pole karne ma
dokładnie taką samą szerokość?
103. Wykluczony z gry zawodnik znajdował się za swoją bramką. Widząc, że przeciwnik za chwilę
może znaleźć się w sytuacji realnej do zdobycia bramki, wbiega na boisko i łapie piłkę w rękę.
Podaj decyzję sędziego.
104. Organizator zawodów umieścił chorągiewki środkowe. Czy postąpił słusznie?
A – umieszczając je w odległości 1m od linii bocznej pola gry.
B – umieszczając je w odległości większej niż 1m od linii bocznej pola gry .
C – umieszczając je w odległości mniejszej niż 1 m od linii bocznej pola gry
105. W 80 min meczu bramkarz drużyny, która utrzymywała korzystny rezultat został wykluczony z gry.
Przygotowujący się do wejścia rezerwowy bramkarz wraz z trenerem rozpoczęli rozgrzewkę w
sąsiedztwie własnej ławki rezerwowych. Wywołało to protesty zawodników drużyny przeciwnej.
Sędzia nie zezwolił na kontynuowanie rozgrzewki i nakazał natychmiastowe przeprowadzenie
procedury wejścia bramkarza. Czy postąpił słusznie?
106. Wymieniony wcześniej zawodnik zespołu gospodarzy wszedł na pole gry i przez swoją aktywność
wpłynął na przebieg akcji, Mimo tego drużyna przeciwna zdobyła bramkę. Co winien uczynić
sędzia?
107. Po otrzymaniu pomocy, kontuzjowany uprzednio zawodnik wszedł na pole gry bez otrzymania zgody
od sędziego i tuż przed polem karnym zagrał piłkę ręką, przerywając korzystną sytuację drużynie
przeciwnej. Co uczyni sędzia?
108. Regulamin rozgrywek w IV lidze określał, że w trakcie zawodów można dokonać od trzech do
dwunastu zmian. W trakcie zawodów kierownik zespołu gości zgłasza zmianę piątego zawodnika.
Sędzia nie wyraził zgody powołując się na Przepisy Gry w Piłkę Nożną. Czy postąpił słusznie ?
109. Na zewnątrz linii bocznej, prostopadle do niej i w odległości 9.15m od łuku pola rożnego wykonano
dodatkowe oznaczenie (krótka linia):
A – może być wykonane takie oznaczenie.
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B – musi być wykonane takie oznaczenie.
C - niedozwolone jest wykonanie takiego oznaczenia.
110. Po sprawdzeniu stanu przygotowania pola gry do zawodów sędziowie stwierdzili, że linia strefy
technicznej przebiega w odległości 1 m z każdej strony obszaru miejsc siedzących prostopadle do
linii bocznej i dalej w odległość 2 m od linii bocznej, równolegle do niej. Czy strefa techniczna
została wyznaczona prawidłowo?
111. Czy tunel prowadzący do szatni zawodników należy do bezpośredniego otoczenia pola gry ?
112. Czy sędzia dopuści do gry zawodnika, który z uwagi na brak ważnej karty zdrowia przygotował
pismo, w którym stwierdza, że gra na własną odpowiedzialność ?
113. Czy chorągiewki w barwach jasnych oraz drzewcu wysokości 1.60m z nieostro zakończonym
wierzchołkiem, są zgodne z Przepisami Gry?
114. Bramkarz gospodarzy został zniesiony z boiska wskutek odniesienia groźnej kontuzji. Drużyna
nie posiadała bramkarza rezerwowego, więc do bramki wszedł zawodnik z pola, grający
wcześniej na pozycji obrońcy. Sędzia, z uwagi na fakt, iż jest to początek meczu, a temperatura
spadła do 5’C, zezwolił na krótką rozgrzewkę nowego bramkarza, po czym wznowił grę rzutem
wynikającym z jej przerwania. Czy słusznie ?
115. Podczas zawodów- w czasie, gdy piłka była w grze – bramkarz drużyny gospodarzy rysuje stopą linię
wewnątrz bramki ( miedzy linią bramkową a siatką) mającą na celu ułatwianie mu ustawiania się na
środku linii bramkowej. Sędzia gry nie przerwał i dopiero podczas najbliższej przerwy udzielił temu
bramkarzowi napomnienia za niesportowe zachowanie. Czy postępowanie sędziego było słuszne ?
116. Sędzia dopuścił do rozegrania zawodów na boisku, na którym słupki bramkowe i poprzeczka jednej z
bramek wykonane były z drewna i miały kształt kwadratowy, słupki i poprzeczka drugiej bramki
wykonane były z metalu i miały kształt okrągły. Obydwie bramki były koloru białego. Czy
postępowanie sędziego było zgodne z przepisami ?
117. Zawodnik został wykluczony z gry w 30 minucie i udał się na trybuny. W drugiej połowie meczu
tenże zawodnik wszedł na boisko i nie wpływał na przebieg gry. W tym czasie jego drużyna zdobyła
bramkę. Decyzja sędziego.
118. Czy sędzia dopuści do rozegrania zawodów na boisku, na którym słupki bramkowe i poprzeczki
obydwu bramek mają równą szerokość i głębokość (11 cm), linie boczne mają szerokość 10 cm, a
linie bramkowe 11 cm ?
119. Kierownik drużyny gospodarzy 10 minut przed rozpoczęciem meczu poinformował sędziów, że z
powodów żołądkowych zawodnik rezerwowy nr 11 zajmie miejsce w pierwszym składzie w miejsce
zawodnika nr 20, który usiądzie na ławce jako zawodnik rezerwowy. Sędzia przychylił się do prośby
kierownika. Czy sędzia postąpił słusznie ?
120. Sędzia w 45 minucie wykluczył z gry zawodnika drużyny gości. W przerwie kierownik poprosił
arbitra, by ten wyraził zgodę na przebywanie tego zawodnika w tunelu prowadzącym na płytę
boiska, gdyż zajęcie miejsca na trybunie mogłoby narazić go na inwektywy ze strony kibiców
gospodarzy. Sędzia wyraził zgodę na takie postępowanie. Czy postąpił słusznie ?
121. Mecz rozpoczął się z 4-minutowym opóźnieniem z powodu zbyt późnego przybycia na obiekt przez
drużynę gości. Czy sędzia winien opisać to w sprawozdaniu?
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122. Przed rozpoczęciem zawodów bramkarz poprosił środkowego obrońcę swojej drużyny, by wyznaczył
mu korkami linię od środka bramki do linii pola bramkowego, gdyż sam założył mikrokorki. Obrońca
przychylił się do prośby bramkarza. Decyzja sędziego ?
123. Organizator zawodów szczebla centralnego zabronił fotografom używania sztucznego światła lamp
błyskowych. Czy postąpił słusznie?
124. Piłkarze gospodarzy zdobyli bramkę. Przed wznowieniem gry asystent zawołał sędziego głównego i
poinformował, że jego subiektywnym zdaniem gol nie może być uznany, gdyż tuż przed jego
strzeleniem , na drugą połowę boiska wbiegł trener gości. Jaką decyzję podejmie sędzia główny ?
125. Sędzia stwierdził, że na boisku znajduje się zawodnik rezerwowy, który wszedł na boisko bez jego
zezwolenia w miejsce wcześniej kontuzjowanego kolegi. Zawodnik ten znajduje się w innej części
boiska, a gra toczy się w polu karnym jego drużyny. Co w tej sytuacji winien uczynić sędzia ?
126. Czy na zawodach klasy okręgowej można wyznaczyć boisko o minimalnej długości, jaką przewidują
Przepisy Gry i o maksymalnej szerokości. ?
127. Kiedy piłka opuściła boisko przez linię boczną, sędzia asystent zasygnalizował wymianę zawodnika.
Zawodnik, który miał opuścić pole gry odmawia zejścia. Co postanowi sędzia ?
128. Organizator zawodów umieścił 4 chorągiewki o wysokości 1,5 m w każdym rogu boiska oraz 2
chorągiewki na przedłużeniu linii środkowej poza polem gry w odległości 1m od linii bocznej. Czy
jest to zgodne z Przepisami Gry ?
129. Zawodnik opuścił pole gry za zgodą sędziego w celu wymiany obuwia. Powrócił na pole gry bez
zgody sędziego, gdy piłka była w grze i podstawił nogę przeciwnikowi w łuku pola karnego, w
taktycznym celu przerwania korzystnej akcji przez drużynę przeciwną. Jakie będą kolejne decyzje
sędziego w zaistniałej sytuacji ?
130. Czy do obowiązków sędziego technicznego należy udzielanie obsłudze medycznej instruktażu
dotyczącego postępowania w przypadku kontuzji zawodników ?
131. Zaznacz, które z niżej wymienionych warunków spełniają wymogi dotyczące ochraniaczy goleni
zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną:
A- są całkowicie zakryte przez skarpety
B- są sporządzone z gumy, plastiku lub innych podobnych tworzyw
C- stanowią odpowiedni stopień ochrony
D- nie narażają przeciwnika na kontuzję w przypadku bezpośredniego kontaktu
132. W środkowej strefie boiska dwaj zawodnicy przeciwnych drużyn wyskoczyli do górnej piłki i zderzyli
się głowami. Obaj upadli na murawę. Jednemu zaczęła lecieć krew z łuku brwiowego, drugi po
upadku leżał nieruchomo, co mogło sugerować wstrząs mózgu. Co powinien uczynić sędzia, widząc,
że drużyna krwawiącego piłkarza konstruuje atak pozycyjny pod polem karnym rywali ?
133. Zawodnik tuż przed zdobyciem bramki stracił buta, w wyniku nadepnięcia mu na stopę przez rywala.
Pomimo tego faktu oddał precyzyjny strzał obok interweniującego bramkarza, a piłka wpadła do
bramki. Podaj decyzję sędziego ?
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134. Sędzia – uznając, że nastąpiło naruszenie artykułu IV – zwrócił uwagę zawodnikowi, który miał
wypuszczoną koszulkę prosząc słowami aby „ wpuścił „ ją w spodenki. Czy miał takie prawo ?
135. Czy sygnał gwizdkiem jest konieczny przy wznowieniu gry, po jej przerwaniu w przypadku wymiany
zawodników ?
136. Na odprawie przedmeczowej sędzia uznał, że jednakowe białe spodenki u zawodników obydwu
drużyn nie będą stanowiły utrudnienia w prowadzeniu zawodów, gdyż inne elementy ich ubioru
(koszulki i getry), wyraźnie odróżniają oba zespoły i zezwolili na grę w takich strojach. Czy mógł tak
postąpić ?
137. Czy przepisy gry nakładają na sędziego obowiązek sprawdzenia przed zawodami, czy są
odpowiednie zabezpieczenia przed wtargnięciem publiczności na pole gry ?
138. Mecz odbywał się w niskiej temperaturze i kilku zawodników jednej z drużyn pod spodenki koloru
zielonego założyło czarne rajstopy, na które założyli czarne getry. Sędzia zezwolił na taki ubiór. Czy
postąpił słusznie ?
139. Czy sędzia może obarczyć dodatkowych sędziów asystentów na zawodach T-Mobile Ekstraklasa z
ich udziałem – czynnością sprawdzania zatamowania krwawienia u zawodników ?
140. Czy sędzia ma obowiązek w sposób widoczny sygnalizować zawodnikom i publiczności tuż przed
zakończeniem każdej połowy zawodów (względnie dogrywki) ilość czasu (minut) do liczonego na
skutek nienormalnych przerw w grze ?
141. Czy prawdziwa jest teza, iż mowa ciała służy sędziemu do pomocy w kontroli zawodów, wyjaśniania
podjętej decyzji oraz podkreślenia autorytetu sędziów i opanowania ?
142. Przy karaniu zawodnika karą indywidualną sędzia musi zapisać:
A. Numer zawodnika
B. Imię i nazwisko zawodnika
C. Nazwę drużyny tego zawodnika
D. Powód kary indywidualnej
143. Czy czas trwania zawodów określany jest przez organizatora zawodów?

144. Sędzia zarządził powtórne wykonanie rzutu karnego. Z powtórzonego rzutu karnego padła bramka,
a sędzia dopuścił aby powtórzony rzut karny wykonał inny zawodnik niż ten, który wykonywał
pierwszy rzut. Czy postąpił słusznie?
145. Zawodnik drużyny gości niezadowolony z własnego strzału na bramkę przeciwnika, po którym piłka
tuż obok słupka poszybowała wysoko nad poprzeczką, klęknął na murawie i założył chwilowo
koszulkę na głowę. Podaj decyzję sędziego.
146. Jeżeli w trakcie meczu sędzia stwierdzi, że jedna z drużyn świadomie dąży do przegrania meczu, to
gry nie przerywa i nie interweniuje, a o całym fakcie dokonuje adnotacji w załączniku?
147. W walce o piłkę zawodnik atakujący wykonał wślizg, zaś atakowany sprytnie, lekko kopnął piłkę
przed siebie, by przeciwnik nie zdołał jej osiągnąć. Zawodnik atakujący nie zdążył zapobiec
kontaktowi z nogą przeciwnika, a kontakt jego nogi (buta) z kostką przeciwnika okazał się
poważnym rażącym faulem, jaka będzie decyzja sędziego?
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148. Bramkarz wykonywał rzut od bramki. Kopnął piłkę w kierunku swojego zawodnika, stojącego poza
polem karnym, który zatrzymał piłkę nogą w momencie, gdy ta dotknęła linii pola karnego. Decyzja?
149. Napastnik zaatakował barkiem w bark, w sposób nie gwałtowny i nie niebezpieczny, znajdującego
się poza własnym polem bramkowym bramkarza drużyny przeciwnej, który trzymał piłkę w rękach.
W wyniku tego ataku bramkarz wypuścił piłkę z rąk, a napastnik wbił piłkę do bramki.
150. Czy sędzia asystent postąpił słusznie wkraczając na pole gry w celu wyegzekwowania odległości 9.15
m zawodników od piłki i czynił to z pozycji piłki mimo, że sędzia nie sugerował aby to czynił.
151. Zakończenie zawodów przed upływem ustalonego czasu gry może nastąpić gdy:
a) podczas zawodów publiczność wtargnie na pole gry i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut
b) publiczność po raz trzeci wtargnie na pole gry,
c) nastąpi awaria oświetlenia i nie będzie możliwości jej likwidacji w ustalonym realnym czasie.
152. Po zakończeniu pierwszej części zawodów, zawodnik podszedł do sędziego i uczynił z rąk tzw.
okulary, ironizując z decyzji podejmowanych przez niego na boisku. Jego współpartner głośno
powiedział: „Nie stać pana na porządne okulary?” Zdarzenie to miało miejsce na płycie boiska,
zanim oba zespoły opuściły pole gry, udając się do szatni. Co uczyni sędzia:
a) udzieli napomnienia obu zawodnikom pokazując im żółte kartki,
b) poinformuje kierownika o nałożonych napomnieniach bez pokazywania żółtych kartek,
c) przed rozpoczęciem II połowy pokaże obu zawodnikom żółte kartki.
153. Napastnik mający już na swoim koncie żółtą kartkę, który notorycznie przebywał w trakcie meczu na
pozycji spalonej pokazuje swojemu koledze z drużyny, który po raz kolejny nie podał mu piłki,
okulary wykonane z rąk wołając: „stary ślepy jesteś czy co? Tutaj gram”. Sędzia asystent myśląc że
to okrzyk w jego kierunku sygnalizuje niesportowe zachowanie, a sędzia główny widząc to przerywa
grę. Sędzia po konsultacji uznaje, że gest ten nie był wykonany wobec żadnego z sędziów. Decyzja?
154. Czy okoliczność składania protestów i zastrzeżeń usprawiedliwia ewentualne opóźnienie
rozpoczęcia drugiej części dogrywki?
155. Jeżeli wykonawca rozpoczęcia gry dotyka piłkę po raz drugi, ale nie ręką, zanim została dotknięta
przez innego zawodnika. Sędzia zarządzi rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z:
A – miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry,
B – miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie popełnienia przewinienia,
C –punktu środkowego.
156. Podczas sprawdzania stanu pola gry sędziowie stwierdzili, że linia strefy technicznej przebiega w
odległości 2 m z każdej strony obszaru miejsc siedzących oraz w kierunku pola gry na odległość 1 m
od linii bocznej. Sędziowie uznali, że strefa techniczna jest wyznaczona prawidłowo. Czy słusznie?
157. Czy, w przypadku kiedy zawodnik używa nieproporcjonalnej siły w stosunku do lekarza jednej z
drużyn w czasie gdy piłka jest w grze i dopuszcza się tego zachowania na polu gry, to popełnia
poważny, rażący faul?
158. Zawodnik poprosił sędziego o zgodę na zejście z pola gry. Sędzia na tą prośbę przystał. Zawodnik
jednak, zanim zszedł z boiska, wziął czynny udział w grze – kopnął piłkę. Sędzia grę przerwał gdy
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piłka przebyła drogę 10 m. Czy sędzia wznowi grę w miejscu gdzie była piłka w momencie
przerwania gry?
159. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej w polu karnym przeciwników otrzymał podanie od
przeciwnika i znalazł się w sytuacji 100% do zdobycia bramki. Za chwilę został dogoniony przez
zawodnika drużyny przeciwnej i zaatakowany przez niego w sposób nierozważny w polu karnym.
Decyzja.
160. Zawodnik wykonał rzut z rogu w taki sposób, że najpierw zagrał piłkę, a następnie siłą rozpędu
połamał nogą chorągiewkę rożną. Piłkę w tym czasie przejął współpartner wykonawcy rzutu i zdobył
bramkę. Decyzja sędziego.
161. Na odprawie przedmeczowej sędzia stwierdził, że jedna z drużyn posiada koszulki z numerami o
wysokości 20 cm. Mimo tego, że numery były wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem
koszulki (były z daleko widoczne) sędzia nakazał zmianę koszulek przez tą drużynę. Czy postąpił
prawidłowo?
162. Jeżeli zawodnik opuszcza pole gry dla popełnienia przewinienia, grę należy wznowić rzutem wolnym
pośrednim z:
A – miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry
B – miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie popełnienia przewinienia
C –linii okalającej boisko, najbliżej miejsca przewinienia.
163. W systemie wielopiłkowym do gry używa się minimum:
A - 5 piłek
B – 6 piłek
C – 7 piłek
164. Sędzia zobowiązany jest do poddania się przed zawodami, lub po ich zakończeniu, badaniom na
obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut nietrzeźwości na piśmie stawia im:
A - kierownik jednej z drużyn
B - obserwator lub delegat PZPN lub ZPN
C – zawodnik jednej z drużyn
D – działacz wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, niebędący obserwatorem ani delegatem,
165. Czy bramkarz drużyny wykonującej karny może stać na linii bramkowej, poza polem karnym, dwa
metry od przecięcia linii pola karnego i linii bramkowej?
166. Zawodnik wyprowadzał piłkę z własnej połowy boiska. Został on zaatakowany przez zawodnika
drużyny przeciwnej w sposób uznany przez sędziego jako atak przy użyciu nieproporcjonalnej siły.
Jednak w ostatniej chwili zdołał odegrać piłkę do współpartnera znajdującego się w sytuacji
korzystnej. Co zadecyduje sędzia?
167. Czy odległość między zewnętrznymi krawędziami słupków bramkowych wynosi 7,32 m, a odległość
od dolnej krawędzi poprzeczki do podłoża wynosi 2,44 m?
168. Czy na zewnątrz pola gry powinno być wykonane oznaczenie, pod kątem prostym do linii
bramkowej oraz linii bcznej, w odległości 9,15 od łuku pola rożnego, by zachowana została
przepisowa odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki, podczas wykonywania rzutu z rogu?
169. W zawodach prowadzonych z udziałem klubowych sędziów asystentów wymiana zawodnika na
zawodnika rezerwowego następuje na wniosek:
A – Kierownika drużyny
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B – Kapitana drużyny
C – Zawodnika rezerwowego
170. O przydatności piłek do gry rozstrzyga:
A – Sędzia
B – Sędzia techniczny
C – Organizator zawodów
171. Zasady doboru strojów drużyn określa:
A – Sędzia
B – Organizator zawodów
C – Regulamin rozgrywek
172. Czy sędziowie asystenci są uprawnieni do wydawania werdyktów ?
173. Jeżeli piłkę ostatnio zagrał zawodnik drużyny atakującej, a piłka opuszczając pole gry przewróci lub
złamie chorągiewkę rożną i nie ma możliwości jednoznacznej oceny przez którą linię (bramkową czy
boczną) piłka opuściła pole gry, sędzia nakaże wznowić grę:
A – rzutem od bramki
B – wrzutem
C – rzutem sędziowskim
174. Czy jeżeli sędzia omyłkowo przerwie grę gwizdkiem to czy może ona być kontynuowana zawołaniem
lub gestem sędziego?
175. Na zawodach drużyn młodzieżowych obowiązują kary wychowawcze w postaci czasowego
wykluczenia z gry na:
A – 3, 5 lub 10 minut,
B – 1, 3 lub 5 minut,
C – 5, 10, 15 minut,
D – sędzia ustala indywidualnie w zależności od ciężaru przewinienia.
176. W momencie wykonania wrzutu piłki, wrzucający:
A - zwrócony jest twarzą do pola gry
B - ma chociaż jedną stopę na linii bocznej albo na podłożu poza linią boczną
C - trzyma piłkę obiema rękoma
D - wrzuca piłkę zza i nad głową
E - wrzuca piłkę z miejsca, w którym opuściła ona pole gry
177. Po sygnale na wykonanie rzutu karnego i zanim piłka jest w grze, zawodnicy obydwu drużyn
naruszyli Przepisy Gry, a piłka trafiła w słupek. Podaj decyzję sędziego.
178. Po sygnale na wykonanie rzutu karnego i zanim piłka jest w grze, współpartner wykonawcy rzutu
naruszył Przepisy Gry, a piłka trafiła w słupek. Podaj decyzję sędziego.
179. Zawodnik przebywający na pozycji spalonej zagrał piłkę po zagraniu przez współpartnera, która w
międzyczasie rykoszetem odbiła się od obrońcy. Podaj decyzję sędziego.
180. Bramkarz, którego współpartner wykonuje rzut z punktu karnego,
musi pozostawać na polu gry, poza polem karnym, na którym
wykonywane są rzuty:
A: na przecięciu linii bramkowej z linią pola karnego
B: w pobliżu przecięcia linii bramkowej z linią pola karnego
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C: w okolicach chorągiewki rożnej
181. Obrońca we własnym polu bramkowym, podczas gry - w sposób oczywisty, grając niebezpiecznie
wysoko uniesioną nogą, pozbawia drużynę przeciwną realnej szansy na zdobycie bramki. Jaka
będzie decyzja sędziego?
182. Czy wykonanie rzutu wolnego z niewłaściwego miejsca z intencją, aby sędzia nakazał powtórne
wznowienie musi być karane napomnieniem?
183. Czy w przypadku wystąpienia gwałtownego, agresywnego zachowania w stosunku do zawodnika
drużyny przeciwnej sędzia ma prawo zastosować korzyść?
184. Czy sędzia główny ma obowiązek uwzględnić sygnalizację sędziów asystentów dotyczącą sytuacji,
której nie widział?
185. Bramkarz jest uważany za kontrolującego piłkę, gdy:
a) trzyma piłkę na otwartej dłoni
b) odbija piłkę o podłoże
c) podrzuca piłkę do góry
d) trzyma stopę na piłce leżącej na ziemi
186. Po prawidłowo wykonanym rzucie karnym piłka niedotknięta przez bramkarza odbija się od
poprzeczki i trafia pod nogi wykonawcy rzutu. Tuż przed oddaniem strzału z 5 metra na bramkę
zostaje on w sposób nieostrożny kopnięty przez rywala w łydkę, co w ostateczności powoduje jego
upadek. Podaj decyzję sędziego?
187. Przy ocenie czy zastosować korzyść sędzia powinien wziąć pod uwagę m.in. :
a) minutę meczu,
b) wynik spotkania,
c) miejsce rozgrywania zawodów,
d) atmosferę meczu,
e) miejsce popełnienia przewinienia.
188. Zawodnik mający wykonać rzut wolny sygnalizuje nieprawidłową odległość jednego z przeciwników.
Sędzia wstrzymał wykonanie rzutu wolnego, który zostanie wznowiony na gwizdek i nakazał
odsunięcie się zawodnika na prawidłową odległość. Zawodnik jednak nie stosuje się do poleceń
sędziego i wciąż stoi w nieprzepisowej odległość od piłki, Zirytowany całą sytuacja wykonawca rzutu
oddaje strzał po którym pada bramka. Podaj decyzję sędziego?
189. Czy na zawodach szczebla centralnego, w których uczestniczy sędzia techniczny - sędzia asystent ma
obowiązek zawsze sygnalizować zamiar dokonania wymiany zawodników?
190. Po przerwaniu gry przez sędziego konieczna była konsultacja z asystentem. Sędzia podbiegł do
asystenta i tyłem do boiska rozmawiał z asystentem. W tym czasie pozostali członkowie zespołu
sędziowskiego, poza sędzią głównym byli skierowani twarzą do boiska i obserwowali to co się na
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nim dzieje. Czy postępowanie sędziów było właściwe?
191. Na zawodach szczebla centralnego organizator powinien:
A. określić maksymalną liczbę fotografów wokół pola gry,
B. wyznaczyć linię fotografa poza liniami bramkowymi w odległości co najmniej 2 metrów od
chorągiewki rożnej przez punkty będące co najmniej 6 metrów za polem bramkowym,
(chyba że regulamin danych rozgrywek stanowi inaczej),
C. zakazać fotografom przekraczania tych linii,
D. zabronić używania lamp błyskowych podczas zawodów przy sztucznym oświetleniu
E. jednolicie oznakować uprawnionych fotoreporterów.
192. Mecz jest rozgrywany systemem tradycyjnym, a nie wielopiłkowym. W trakcie gry sędzia przerwał
grę w wyniku nieostrożnego zagrania obrońcy. Piłka w wyniku akcji została wykopnięta niedaleko
pola gry. Napastnik drużyny poszkodowanej szybko wykonał rzut wolny bezpośredni piłką
zapasową, która była bliżej niż wykopnięta piłka meczowa i zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego.
193. Do sędziego asystenta nr 1 podbiegł ubrany w bluzę od dresu zawodnik rezerwowy drużyny gości i
wręczył kartkę na zmianę. Następnie w biegu zrzucił bluzę i ustawił się przy linii bocznej na
wysokości linii środkowej. W tym momencie nastąpiła przerwa w grze, sędzia asystent
zasygnalizował zmianę sędziemu głównemu, który wyraził na nią zgodę. Następnie asystent
sprawdził ubiór zawodnika, oraz przeprowadził wymianę zawodników. Czy sędziowie postąpili
prawidłowo?
194. Jeżeli zgłoszony zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry zamiast zgłoszonego zawodnika od
początku meczu i sędzia nie został poinformowany o tej zmianie:
A. sędzia zezwala zgłoszonemu zawodnikowi rezerwowemu, aby kontynuował grę,
B. nie są podejmowane sankcje dyscyplinarne w stosunku do zgłoszonego zawodnika rezerwowego,
C. liczba wymian w drużynie popełniającej to przewinienie zostaje zmniejszona,
D. sędzia informuje o incydencie odpowiednie władze.
195. Sędzia stwierdził, że zawodnik w trakcie gry ma na sobie biżuterię w związku z tym musi podjąć
następujące działania:
A. Informuje zawodnika o konieczności usunięcia, niedozwolonego wyposażenia,
B. Nakazuje zawodnikowi opuszczenie pola gry w najbliższej przerwie w grze, jeżeli zawodnik nie jest
w stanie wykonać polecenia lub nie wykazuje chęci do jego wykonania,
C. Udziela zawodnikowi napomnienia, jeżeli odmawia on wykonania polecenia, względnie gdy
ponownie nosić będzie niedozwolony przedmiot.
196. Sędzia stwierdził, że zawodnik w trakcie gry ma na sobie biżuterię i w związku z tym poinformował
zawodnika o konieczności usunięcia, niedozwolonego wyposażenia. Zawodnik nie wykazał chęci do
jego wykonania więc sędzia nakazał zawodnikowi opuszczenie pola gry w najbliższej przerwie w
grze. Po 10 minutach gry sędzia zauważył, że ten sam zawodnik ponownie nosi niedozwolony
przedmiot. Podaj decyzje sędziego, jeżeli z tego powodu przerwał grę.
197. Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu chwilowo nie może pełnić swojej funkcji, to jaka w tej sytuacji
winna być decyzja, jeżeli piłka pozostaje w grze?
198. Obrońca w sposób nieostrożny zaatakował napastnika i chciał przerwać akcję korzystną. Sędzia
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widział, że poszkodowana drużyna może kontynuować akcję zastosował oczywistą korzyść. W
wyniku akcji piłka opuściła pole gry przez linię boczną zagrana ostatnio przez obrońcę. Napastnik
szybko wykonał wrzut do współpartnera który zdobył bramkę. Sędzia bramki nie uznał. Udzielił
napomnienia obrońcy który chciał przerwać akcję korzystną i nakazał ponowne wykonanie wrzutu.
Czy sędzia postąpił prawidłowo?
199. Czy podczas wykonywania rzutu karnego dodatkowy sędzia asystent musi ustawić się na przecięciu
linii bramkowej z linią pola karnego, a sędzia asystent powinien ustawić się na wysokości
przedostatniego zawodnika drużyny broniącej.
200. Czy podczas rzutów z punktu karnego jeden z sędziów asystentów musi zająć miejsce na przecięciu
linii bramkowej z linią pola bramkowego i czy jego głównym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy
piłka przekroczyła linię bramkową?
201. Przedwczesne, omyłkowe zakończenie części zawodów i spostrzeżenie przez sędziego popełnionego
błędu to :
A. Kiedy drużyny nie opuściły jeszcze pola gry, zobowiązuje sędziego do poinformowania
kapitanów drużyn o popełnionej pomyłce i kontynuowania gry.
B. Kiedy zakończył pierwszą połowę zawodów i spostrzegł swój błąd po zejściu drużyn z pola
gry, czas gry drugiej połowy może być powiększony o czas niedograny w pierwszej części
zawodów.
C. Kiedy zakończył zawody i spostrzegł popełniony błąd, kiedy drużyny opuściły już pole gry,
powoduje odstąpienie sędziego od zamiaru dogrania uzupełniającego czasu gry, uważając
zawody za zakończone. Fakt ten musi zostać szczegółowo opisany w sprawozdaniu z
zawodów.
D. Kiedy piłka była w grze, sędzia wznowi grę rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie
znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.
202. Rzut sędziowski sędzia wykonał z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej z miejsca
najbliższego temu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Po wykonaniu rzutu
sędziowskiego piłka została kopnięta przez zawodnika bezpośrednio do bramki drużyny przeciwnej
zanim dotknęła podłoża.
203. Piłka opuszczając pole gry przewróciła chorągiewkę rożną, i nie było możliwości jednoznacznej
oceny przez którą linię (bramkową czy boczną) piłka opuściła pole gry ostatnio zagrana przez
obrońcę. Napastnik drużyny atakującej szybko umocował chorągiewkę rożną i wykonał wrzut do
współpartnera, który będąc na pozycji spalonej zdobył bramkę. Podaj decyzję sędziego.
204. Piłka całym swoim obwodem przekracza linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i pod
poprzeczką. Po wskazaniu ręką na punkt środkowy, a przed wznowieniem gry sędzia zauważył
sygnalizację sędziego asystenta, który stwierdził, że przed zdobyciem bramki drużyna atakująca
naruszyła Przepisy Gry. Sędzia nie uznał zasadności tej sygnalizacji. Zawodnik którego drużyna
straciła bramkę pluje na przeciwnika, który w odwecie użył obraźliwego gestu. Kapitanowie drużyn
okazali niezadowolenie z decyzji sędziego, przy czym jeden z nich otrzymał wcześniej napomnienie.
Podaj wszystkie decyzje sędziego.
205. Zawodnik nie jest na pozycji spalonej, jeżeli:
A.
B.
C.
D.

Znajduje się na własnej połowie pola gry.
Znajduje się na równi z przedostatnim zawodnikiem drużyny przeciwnej.
Znajduje się na równi z dwoma ostatnimi zawodnikami drużyny przeciwnej.
Znajduje się dalej linii bramkowej przeciwników niż zarówno piłka jak i przedostatni
zawodnik drużyny przeciwnej.
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206. Zawodnik drużyny broniącej doznał kontuzji prawej nogi w wyniku walki o piłkę i leży na murawie na
własnej linii bramkowej, jednak widząc, że sędzia nie przerywa gry, a jego drużyna ma możliwość
wyprowadzenia korzystnej akcji, rozmyślnie schodzi przez linię bramkową i opuszcza pole gry. Akcja
jego drużyny została jednak przerwana przez błąd pomocnika, który tracąc piłkę w środkowej strefie
boiska spowodował groźny kontratak drużyny przeciwnej. W jego wyniku piłka ze środka pola jest
zagrana do stojącego na czystej pozycji na połowie przeciwników i mającego przed sobą tylko
bramkarza napastnika. Ten po otrzymaniu piłki długo się nie namyślając oddaje kapitalny strzał
zdobywając piękną bramkę. Decyzja.
207. Zawodnik, który opuścił pole gry dla uniknięcia spalonego, powrócił na nie po zakończeniu akcji, z
której się wyłączył. Powrót tego zawodnika na boisko miał charakter neutralny, to znaczy zawodnik
ten nie włączył się ponownie do tej akcji, ani też nie odniósł żadnej korzyści z powrotu na pole gry.
Sędzia widząc, że akcję prowadzi już drużyna przeciwna stosuje korzyść i w najbliższej przerwie w
grze karze napomnieniem zawodnika który opuścił pole gry dla uniknięcia spalonego i powrócił na
nie bez zgody sędziego. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe.
208. Czy zasady doboru strojów drużyn określa sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów?
209. Na prośbę kierowników drużyn przed rozpoczęciem zawodów, z uwagi na panujące upały, sędzia
wyraził zgodę na dodatkową przerwę na uzupełnienie płynów po 20stu, 40stu i 60ciu minutach gry.
Jednocześnie zastrzegł, że każda przerwa nie może trwać dłużej niż jedną minutę. Czy postąpił
zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną?
210. Zawodnik drużyny gospodarzy, ze względów taktycznych, osłaniał swoim ciałem piłkę w środku pola
przed zawodnikiem drużyny przeciwnej. Prawidłowo atakowany przez przeciwnika, w obawie przed
stratą piłki, zagrał piłkę ręką w celu uniemożliwienia przeciwnikowi przejęcia piłki i rozwinięcia
ataku. Sędzia przerwał grę. Podaj decyzję sędziego.
211. W drugiej połowie meczu 1. Ligi w pole karne drużyny atakującej wbiegła wiewiórka. W tym czasie
drużyna atakująca zakończyła akcję celnym strzałem i piłka wpadła do bramki obok bezradnie
interweniującego bramkarza. Szczęśliwy 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
technicznego: „Ślepy jesteś, czy niemowa? Nie można uznać bramki, jak są zwierzęta na boisku!”.
Podaj decyzję sędziego.
212. Piłka stała się niezdatna do gry podczas wykonywania rzutu z punktu karnego, w czasie, gdy została
zagrana do przodu i zanim dotknęła jakiegokolwiek zawodnika, słupka oraz poprzeczki. Jaką decyzję
podejmie sędzia, jeżeli spostrzegł, że po sygnale na wykonanie rzutu karnego, kiedy piłka była w
grze, trzech współpartnerów bramkarza wbiegło wyraźnie w pole karne?
213. W 23 min zawodnik grający opuścił pole gry i zachował się w sposób gwałtowny i agresywny wobec
sędziego technicznego, interweniującego w strefie technicznej jego drużyny. Sędzia widząc to grę
przerwał, wykluczył z gry tego zawodnika a grę wznowił:
A – rzutem sędziowskim w miejscu gdzie była piłka w chwili przerwania gry,
B – rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie była piłka w chwili popełnienia przewinienia
C – rzutem sędziowskim z miejsca gdzie była piłka w chwili popełnienia przewinienia
214. Zawodnik rozpoczął grę po stracie bramki przez jego drużynę na sygnał gwizdkiem i poprzez
kopnięcie piłki w taki sposób, że poruszyła się ona do przodu. Nastąpiło to przy zachowaniu
następujących elementów:
 Wszyscy zawodnicy znajdowali się na swoich połowach gry,
 Zawodnicy drużyny przeciwnej znajdowali się w odległości co najmniej 9,15 od piłki do
momentu, gdy ta znalazła się w grze,
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Piłka leżała nieruchomo w punkcie środkowym pola gry,
Wykonawca rozpoczęcia gry nie dotknął piłki po raz drugi dopóki nie została ona dotknięta
przez innego zawodnika.
Co zdecyduje sędzia?
215. Obrońca w czasie gry we własnym polu karnym kopie z dużą siłą współpartnera powodując jego
upadek bez możliwości zagrania piłki. Podaj decyzję sędziego.
216. Czy liczba osób uprawnionych do zajmowania miejsc w strefie technicznej jest określana przez
Przepisy Gry w Piłkę Nożną oraz regulaminy rozgrywek?
217. 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?
218. Czy zawodnik zachowuje się gwałtownie i agresywnie wtedy, gdy używa nieproporcjonalnej siły
bądź brutalności w stosunku do przeciwnika kiedy walczą o piłkę?
219. Czy bezpośrednie otoczenie pola gry wyznaczane jest wewnątrz jego ogrodzenia i w jego skład nie
wchodzi tunel prowadzący do szatni?
220. Sędzia poinformował wykonawcę, że rzut wolny bezpośredni z odległości 20m ma być wykonany na
jego sygnał. Wykonawca rzutu nie czekając na sygnał gwizdkiem, wykonał ten rzut bardzo niecelnie i
piłka opuściła boisko wysoko nad bramką. Jaka winna być decyzja sędziego?
221. Czy do obowiązków sędziów asystentów należy zapisywanie czasu przypadków niewłaściwych
zachowań trenerów?
222. Czy na ławce rezerwowych może przebywać 8 osób funkcyjnych, jeśli dopuszczają to regulaminy
danych rozgrywek?
223.

Kiedy piłka opuściła boisko przez linię boczną, sędzia asystent zasygnalizował wymianę zawodnika.
Zawodnik, który miał opuścić pole gry odmawia zejścia wyraźnie tym samym grając na czas. Co
postanowi sędzia?

224. Obrońca w celu przerwania korzystnej akcji nierozważnie atakuje wślizgiem napastnika, powodując
jego upadek. Sędzia zastosował korzyść, widząc, że drużyna poszkodowana ma szanse na zdobycie
bramki. Po zakończeniu akcji sędzia nie udzielił napomnienia obrońcy, w myśl nowych interpretacji
UEFA, gdyż faulujący nie przerwał korzystnej akcji. Czy postępowanie sędziego było słuszne?
225. Kierownik drużyny gospodarzy 10 minut przed rozpoczęciem meczu poinformował sędziów, że z
powodu problemów żołądkowych zawodnik rezerwowy nr 11 zajmie miejsce w pierwszym składzie
w miejsce zawodnika nr 20, który usiądzie na ławce jako zawodnik rezerwowy. Sędzia przychylił się
do prośby kierownika. Czy postąpił słusznie?
226. Napastnik biegnący z piłką, znalazł się w polu karnym przeciwnika i miał realną szansę do zdobycia
bramki. Biegnący za nim obrońca usiłował go uderzyć pięścią, lecz ten zrobił unik, aby nie zostać
uderzonym i w wyniku tego przewrócił się. Sędzia widząc to przerwał grę. Podaj decyzję sędziego.
227. Czy informacja o przerwie w grze z powodu ekstremalnych upałów musi być przekazana
kierownikom drużyn na odprawie przedmeczowej?
228. Po prawidłowo wykonanym rzucie karnym piłka pękła w wyniku kontaktu ze słupkiem bramkowym.
Po dostarczeniu nowej piłki sędzia nakazał powtórzenie rzutu karnego. Czy słusznie?

229. Czy regulaminy rozgrywek muszą określać ile wymian zawodników można dokonać - od trzech do

Centralna Baza Pytań KS PZPN

maksimum dwunastu?
230. Czy w trakcie meczu dozwolone jest używanie systemu komunikacji elektronicznej pomiędzy
trenerem a innymi osobami?
231. Czy zgodnie z przepisami gry zawodnicy mogą mieć na sobie koszulki z numerami o wys. 25 cm ale w
kolorze kontrastującym z kolorem koszulki?
232. Na zawodach juniorów młodszych zawodnik gości zamierza grać w nowoczesnych i bezpiecznych
okularach. Widząc to sędzia nie dopuszcza go do gry. Czy słusznie?
233. Czy sędzia może dopuścić obu bramkarzy do gry w bluzach lub koszulkach tego samego koloru?
234. Czy na każdym boisku wyznaczonym zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną, pole karne ma
dokładnie taką samą szerokość?
235. Zawodnik drużyny atakującej otrzymuje piłkę tuż przed bramką drużyny przeciwnej od swojego
współpartnera. Chwilę później oddaje strzał i zdobywa piękną bramkę. Ciesząc się ze zdobytej
bramki ściąga koszulkę i macha nią nad głową. Sędzia przed uznaniem bramki patrzy na sędziego
asystenta i widzi jego sygnalizację o spalonym zawodnika, który strzelił bramkę. Sędzia uznaje
prawidłowość decyzji sędziego asystenta. Podaj decyzje sędziego.
236. Zawodnik wykluczony z gry wszedł na boisko . Jego drużyna w tym czasie oddała strzał na bramkę i
zdobyła gola. Podaj decyzję sędziego jeżeli zawodnik ten stał przy linii bocznej i nie miał wpływu na
grę.
237. Sędzia zakończył zawody przed upływem ustalonego czasu gry z powodu ponownego wtargnięcia
kibiców na pole gry. Jakie informacje powinien opisać w sprawozdaniu z zawodów sędzia :
ABCD-

Przyczynę przedwczesnego zakończenia zawodów
Udzielone kary indywidualne
Strony pola gry , które zajmowały drużyny w chwili rozpoczęcia zawodów
Warunki atmosferyczne

238. Napastnik mija obrońcę i z30 metrów oddaje silny strzał. Piłka zmierzająca w światło bramki trafia
w rękę stojącego 6 metrów od niego obrońcę . Podaj decyzję sędziego jeżeli obrońca powiększył
swój obrys ciała.
239. Czy zawodnik rezerwowy który został wykluczony przed zawodami może być zastąpiony przez
innego zawodnika
240. Czy zawodnik na którego podstawowym ubiorze znajdują się treści o charakterze religijnym zostanie
ukarany przez organizatora rozgrywek lub FIFA?
241. Czy system GLT /goal-line/ może być używany na meczu ekstraklasy jeżeli nie jest on ujęty w
regulaminie tych rozgrywek?
242. W przypadku gdy wymagana jest bezpośrednia konsultacja sędzia asystent :
A –sędzia asystent może wejść na pole gry 4-5 m od linii bocznej
B – sędzia asystent musi wejść2-3 m od linii bocznej
C – sędzia i sędzia asystent w czasie konsultacji skierowani są twarzami w stronę pola gry
D – konsultację prowadzą w taki sposób aby nikt inny ich rozmowy nie słyszał
E – sędzia asystent może stać na linii bocznej
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243. Zawodnik wymieniony stojący poza boiskiem rzuca dodatkową piłką nierozważnie w zawodnika
drużyny przeciwnej znajdującego się w polu karnym w czasie gry . Decyzja sędziego.

244. Zawodnik rozmyślnie opóźnia wykonanie wrzutu . Sędzia napomina zawodnika i nakazuje by wrzut
wykonała przeciwna drużyna . Czy słusznie ?
245. Czy przerwa miedzy pierwsza, a drugą połową zawodów może trwać 6 min?
246. Na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym z kierownikami sędzia wyznacza strefę rozgrzewki
zawodników rezerwowych. Wyznaczając ją sędzia bierze pod uwagę aby zawodnicy rezerwowi:
A-nie wpływali na przebieg gry
B- nie wpływali na pracę chłopców do podawania piłek
C- nie wpływali na komfort pracy sędziów
D-Nie wpływali na komfort pracy fotoreporterów.
247. Zawody mistrzowskie Ekstraklasy są rozgrywane na polach gry o długości 105 m i szerokości 68 m.
Wszelkie odstępstwa od tego przepisu są możliwe jedynie za zgodą:
A - Komisji Technicznej PZPN
B - Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN
C - Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
D - Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN
248. W razie zaistnienia takiego przypadku to czy chusta na głowie zawodniczki (hidżab) musi być tego
samego koloru co koszulka zawodniczki?
249. Czy w Przepisach Gry pojawia się stwierdzenie, że sędziów traktuje się jako element zawodów?
250. Podczas gry zawodnik wykluczony wbiegł na pole gry i zdobył bramkę. Jaką ostateczną decyzję
podejmie sędzia?
A-P
B - S++
C-S
D - Br
251. Czy w przypadku gdy wymagana jest bezpośrednia konsultacja, sędzia asystent może, jeżeli jest to
potrzebne, wejść na pole gry:
A. 1-2 metry od linii bocznej
B. 1-3 metry od linii bocznej
C. 2-3 metry od linii bocznej
252. Sędzia podejmując decyzję o ilości doliczonego czasu gry sędzia zaokrągla go do pełnej minuty w dół
i zakończenie części meczu nastąpi dokładnie z upływem doliczonego czasu gry pod warunkiem, że w
tym czasie nastąpiły dodatkowe przerwy w grze wymagające kolejnego doliczenia?
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253. Czy „przeszkadzanie przeciwnikowi”, w rozumieniu Art. 12 Przepisów
przeciwnika w walce o piłkę” w rozumieniu Art. 11 Przepisów Gry?

Gry, jest „atakowaniem

254. Czy zawodnik który został ukarany dwoma napomnieniami w tym samym meczu, a nie otrzymał kary
wykluczenia może zostać wykluczony z gry podczas najbliższej przerwy w grze, kiedy sędzia
zorientuje się o popełnionym błędzie?
255. Czy tylko przewinienia, które karane są rzutem wolnym bezpośrednim, lub pośrednim, mogą
stanowić podstawę do klasyfikacji przewinienia jako pozbawienie drużyny przeciwnej realnej szansy
na zdobycie bramki?
256. Czy wrzut może być wykonany przez bramkarza z pozycji kucznej?
257. Czy rzuty z punktu karnego, wykonywane w celu wyłonienia zwycięzcy meczu, stanowią część
meczu?
258. W meczu finału Pucharu Polski na szczeblu województwa, w doliczonym czasie gry sędzia
podyktował rzut karny. Sędzia dał sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu karnego, zawodnik kopnął
piłkę, ale zanim znane było rozstrzygnięcie rzutu, sędzia ponownie, mimowolnie dał sygnał
gwizdkiem. Piłka po strzale wpadła do bramki, a uradowany strzelec zdjął koszulkę i wymachiwał nią
nad głową. Jak zareaguje sędzia
259. W przerwie w grze, kontuzjowany zawodnik poprosił o wezwanie pomocy medycznej. Sędzia
zezwolił na wbiegnięcie na boisko lekarzowi i dwóm fizjoterapeutom drużyny poszkodowanego. Czy
postępowanie sędziego było prawidłowe?
260. Czy w sytuacji, kiedy zawodnik opuszcza pole gry dla popełnienia przewinienia, gra zostanie
wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania
gry?
261. Sędzia zamierza doliczyć do drugiej połowy zawodów 2 minuty i 55 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?
262. Czy priorytetem w pracy sędziego technicznego jest utrzymywanie porządku w strefach
technicznych oraz nadzór nad przeprowadzaniem wymian zawodników?
263. Zawodnik, czekając na piłkę za linią boczną boiska i szykując się do wykonania wrzutu, uklęknął i
zaczął wiązać buta. Po chwili otrzymał piłkę i pozostając w tej pozycji wykonał wrzut. Jak zachowa
się sędzia?
264. Na zawodach mistrzowskich organizowanych pod auspicjami FIFA na piłkach meczowych mogą być
umieszczone:
A – logo rozgrywek,
B – logo organizatora,
C – znak handlowy producenta
D – logo oficjalnego sponsora rozgrywek
E – oficjalne logo FIFA APPROVED
265. Czy obowiązkiem dodatkowych sędziów asystentów jest sprawdzanie, czy piłka przed wykonaniem
rzutu od bramki została prawidłowo ustawiona w polu bramkowym ?
266. Znajdując się w środku pola gry napastnik pomógł sobie ręką w celu opanowania piłki odbitej od
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murawy. Zanim sędzia zareagował, zawodnik ten zdołał dośrodkować piłkę w pole karne
przeciwników, tworząc groźną sytuację pod bramką. Co w tej sytuacji winien uczynić sędzia?
267. Napastnik drużyny gości w momencie podania do niego piłki przez współpartnera znajdował się na
pozycji spalonej. Futbolówka została jednak podana w sposób bardzo niedbały i zmusiło to tego
napastnika do zaatakowania obrońcy rywali w walce o dojście do podania. Po wygraniu tej
rywalizacji napastnik oddał strzał i zdobył bramkę. Decyzja ?
268. Mecz B klasy rozgrywany był w bardzo wysokiej temperaturze. Dwóch zawodników jednej z drużyn
nożyczkami obcięło krótkie rękawki swoich koszulek i w takim stroju chciało przystąpić do zawodów.
Sędzia nie wyraził zgody, czy słusznie ?
269. Sędzia stwierdził, że na boisku znajduje się zawodnik rezerwowy, który wszedł na boisko bez
jego zezwolenia w miejsce wcześniej kontuzjowanego kolegi. Zawodnik ten znajduje się w innej
części boiska, a gra toczy się w polu karnym jego drużyny. Co w tej sytuacji winien uczynić
sędzia?
270. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej w momencie strzału swojego współpartnera, przejął
piłkę, która trafiła do niego po rozmyślnej paradzie obronnej bramkarza drużyny przeciwnej i
strzałem z bliskiej odległości zdobył bramkę. Decyzja sędziego ?
271. Zawodnik tuż przed zdobyciem bramki stracił buta, w wyniku nadepnięcia mu na stopę przez rywala.
Pomimo tego faktu oddał precyzyjny strzał obok interweniującego bramkarza, a piłka zatrzepotała
wewnątrz siatki bramkowej. Decyzja sędziego?
272. W trakcie zawodów doszło do uszkodzenia poprzeczki. Sędzia po konsultacji z organizatorem
meczu poczekał, aż bramka zostanie wymieniona na nową, a następnie wznowił grę rzutem
sędziowskim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Czy postąpił
prawidłowo ?
273. Czy dozwolone są modyfikacje Przepisów Gry w piłkę nożną przez poszczególne związki
wojewódzkie dla meczów: zawodników w wieku poniżej 16 lat, kobiet, weteranów piłki nożnej
(powyżej 35 lat) oraz zawodników niepełnosprawnych?
274. Po wykonaniu rzutu sędziowskiego piłka została bezpośrednio kopnięta w stronę bramki własnej
drużyny. Decyzja sędziego?
275. Bramkarz drużyny gospodarzy przez czas dłuższy niż 6 sekund kontroluje piłkę w swoich rękach.
Wszystko to widzi sędzia. Decyzja?
276. Bramkarz podczas wykonywania rzutu karnego aktywnie podskakuje na własnej linii bramkowej
będąc zwróconym twarzą do wykonawcy rzutu. Z wykonanego rzutu pada bramka. Decyzja
sędziego?
277. 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.
278. Czy rezerwowy sędzia asystent może w razie potrzeby zastąpić sędziego technicznego, jeżeli
zaistniała sytuacja będzie tego wymagać?
279. Czy jednym z warunków prawidłowej procedury wznowienia gry rzutem od bramki jest to, że
zostanie ona bezpośrednio zagrana poza pole karne w obrębie pola gry?
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280. Czy organizator jest obowiązany dostarczyć sędziom asystentom dwie chorągiewki o wymiarach
30x40 cm w dobrze widocznych kolorach?
281. Czy sędzia techniczny powinien uzgodnić z sędzią po pierwszej połowie zawodów swoje notatki
dotyczące wydarzeń na boisku?
282. Czy sędzia zawsze musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zastrzeżeń dotyczącego stanu
pola gry, jak również wydane zarządzenia?
283. Czy sprawdzanie tożsamości zawodników może odbywać się przed rozpoczęciem zawodów lub po
zakończeniu zawodów?
284. W czasie akcji zawodnik popełnił przewinienie (atak na nogi z tyłu), który sędzia zakwalifikował jako
nieostrożny atak. Zawodnik drużyny poszkodowanego kolegi sugeruje pokazanie kartki winowajcy i
widząc brak reakcji sędziego na udzielenie napomnienia, kopie z dużą siłą chorągiewkę rożną. Jaka
będzie decyzja sędziego?
285. W sytuacji 100% do zdobycia bramki, napastnik lobuje piłkę nad bramkarzem, i gdy ta nieuchronnie
zmierza do bramki, na boisko wbiega masażysta i głową wybija piłkę z linii bramkowej w pole gry.
Widząc to napastnik biegnie do masażysty, który stoi jeszcze na boisku i uderza go ręką w twarz. Co
zadecyduje sędzia?
286. Czy sędzia chcąc zasygnalizować wyjście piłki na rzut rożny powinien zasygnalizować
wyprostowanym ramieniem chorągiewkę rożną?
287. Zawodnik w czasie gry, nagle w sposób niesportowy opuścił boisko wbiegając do swojej strefy
technicznej, gdzie uderzył pięścią w twarz jednego z zawodników rezerwowych swojej drużyny, po
czym powrócił na pole gry. Decyzja?
288. Na zawodach młodzieżowych sędzia ze względu na powagę przewinienia udzielił od razu
zawodnikowi kary indywidualnej w postaci kary czasowej 10 minut i nakazał zawodnikowi
ustawienie się poza polem gry na wysokości linii środkowej w odległości 0,5m od linii bocznej w
pozycji stojącej. Czy takie postępowanie było prawidłowe?
289. Dopuszczalna jest modyfikacja Przepisów Gry w Piłkę Nożną przez poszczególne związki krajowe dla
meczów: zawodników w wieku poniżej 16 lat, kobiet, weteranów piłki nożnej (powyżej 35 lat) oraz
zawodników niepełnosprawnych. Zezwala się na modyfikacje poniższych elementów:
A) wymiarów pola gry,
B) czasu trwania okresów gry,
C) liczby zawodników.
290. Podczas zawodów rozgrywanych systemem piłkowym tradycyjnym, kapitan gości poinformował
sędziego, że piłka na skutek opadów nasiąknęły wodą, przez co jej waga znacząco wzrosła. Sędzia po
zbadaniu sprawy ocenił, że waga piłki oraz piłek zapasowych faktycznie jest większa niż 450 g i
zobowiązał organizatora zawodów do dostarczenia zdatnej piłki w czasie 20 minut. W tym czasie
organizator zawodów dostarczył 3 piłki o odpowiednich parametrach, a sędzia grę wznowił. Czy
postępowanie arbitra było prawidłowe?
291. Bramkarz chwyta w ręce piłkę dośrodkowaną w pole karne. Chcąc przeprowadzić szybki atak
wyrzutem zagrywa piłkę do współpartnera, który jednak piłki nie opanował, a ta wyszła poza linię
boczną. W tym momencie sędzia zorientował się, że zawodnik, który pełnił rolę bramkarza, we
wcześniejszej akcji brał udział jako zawodnika z pola, więc musiał się zamienić funkcją z bramkarzem.
Chcąc się upewnić, że tak było faktycznie, sędzia skonsultował się z sędzią technicznym, który
potwierdził mu takie zachowanie oraz poinformował, że zawodnik ten jest wpisany w sprawozdaniu
jako rezerwowy, ale bierze udział w grze od początku meczu.
292. Przed zawodami, w tunelu doszło do sprzeczki pomiędzy zawodnikami, w efekcie czego rezerwowy
bramkarz gości zachował się ordynarnie, za co sędzia ukarał go czerwoną kartką. Czy sędzia zezwoli
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na dopisanie do sprawozdania kolejnego bramkarza rezerwowego?
293. Sędzia zobowiązany jest doliczać w każdej części zawodów cały stracony czas gry z powodu:
A) wymiany zawodników,
B) oceny powagi kontuzji doznanej przez zawodnika,
C) marnowania czasu gry,
D) każdego innego powodu.
294. Bramkarz drużyny, która prowadzi w doliczonym czasie, grając na zwłokę wydłuża do maksimum
czas, przez jaki przetrzymuje w rękach piłkę. W kolejnej takiej sytuacji sędzia postanowił zmierzyć
dokładnie czas, w jakim bramkarz kontrolował w rękach piłkę i wyliczył, że było to dokładnie 6
sekund. Jaką decyzję podejmie sędzia.
295. Czy dopuszczalnym jest, aby podczas zawodów, które prowadzi czterech sędziów, w przypadku
kontuzji sędziego głównego jego obowiązki przejął sędzia asystent, natomiast rolę sędziego
asystenta przejął sędzia techniczny?
296. Wyznaczeni dodatkowi sędziowie asystenci zależnie od decyzji sędziego mają sygnalizować:
A) kiedy piłka całym swoim obwodem opuści pole gry przez linię
bramkową,
B) kiedy piłka całym swoim obwodem opuści pole gry przez linię
boczną,
C) której drużynie przysługuje prawo do wznowienia gry rzutem z
rogu lub rzutem od bramki,
D) której drużynie przysługuje prawo do wznowienia gry wrzutem,
E) czy przy rzutach karnych bramkarz opuścił linię bramkową, zanim piłka została zagrana oraz czy
piłka przekroczyła linię.
297. Czy reprodukcja, zarówno stała jak i świetlna, przedstawiająca logo lub emblematy FIFA, federacji
kontynentalnych, związków krajowych, lig, klubów lub innych organizacji jest zabroniona na polu gry
i wyposażeniu tego pola, w obrębie stref technicznych, na siatkach bramkowych i powierzchniach
przez nie ograniczonych, na bramkach, drzewcach chorągiewek i ich flagach podczas trwania
zawodów?
298. Gdy piłka była w grze, trener bramkarzy wpisany do protokołu wbiegł na boisko nie zgadzając się z
wcześniejszą decyzją sędziego, po czym kopnął piłkę. Zrobił to tak niefortunnie, że ta spadła pod
nogi napastnika drużyny przeciwnej, który był w korzystnej sytuacji do oddania strzału na bramkę.
Po jego uderzeniu piłka odbiła się od słupka i pozostała na polu gry.
299. 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 walce o pozycję, w konsekwencji czego odebrał piłkę rywalom. Podaj decyzję
sędziego
300. Rzut rożny wykonuje drużyna gospodarzy. Sędzia zamierza wstrzymać wykonanie rzutu rożnego, aby
ostrzec zawodnika nr 10 z drużyny gospodarzy oraz zawodnika nr 10 z drużyny gości z powodu
wzajemnego trzymania się za koszulki. Rzut rożny został wykonany, a następnie gdy piłka była w
grze, obrońca z numerem 5 trzymając napastnika powalił go na ziemię we własnym polu karnym.
Podaj decyzję sędziego
301. Wpisany do sprawozdania z zawodów protest musi być podpisany przez:
A) tylko zgłaszającego kapitana,
B) tylko kierownika zgłaszającego zespołu,
C) zgłaszającego kapitana oraz kierownika drużyny,
D) obu kapitanów oraz kierowników drużyn.
302. Chłopcy do podawania piłek winni nosić stroje sportowe tego samego koloru, lecz różnego od
kolorów noszonych przez:
A) obie drużyny na polu gry
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B) sędziów
C) zawodników rezerwowych
303. Czy Przepisy Gry w Piłkę Nożną określają maksymalną liczbę przedstawicieli służb medycznych,
którzy w jednym czasie mogą wejść na pole gry w celu stwierdzenia rodzaju kontuzji zawodnika?
A) TAK - 1
B) TAK - 2
C) TAK - 3
D) NIE
304. W końcowym fragmencie meczu piłka opuściła pole gry przez linię bramkową, a sędzia zarządził
wykonanie rzutu od bramki. Zawodnik drużyny atakującej celowo ociągał się z opuszczeniem pola
karnego drużyny broniącej. Gdy piłka została zagrana i opuściła pole karne do tego napastnika
podbiegł obrońca i uderzył go z dużą siłą w plecy, gdy ten znajdował się jeszcze w polu karnym.
Podaj decyzję sędziego
305. Które z zasad zastosowania technologii GLT są zgodne z zapisami w Przepisach Gry:
A . GLT można zastosować wyłącznie na linii bramkowej w celu
oceny czy została zdobyta
bramka,
B. System GLT musi być zgodny z wymogami UEFA dla technologii
goal-line,
C. Informacja czy bramka została zdobyta musi być natychmiastowa i automatycznie potwierdzona
w przeciągu 1-3 sekund,
D. Informacja czy bramka została zdobyta będzie podana przez
system GLT tylko do
wiadomości sędziów (za pomocą zegarka sędziego, przez wibrację oraz komunikat na ekranie
zegarka.
306. Czy sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zastrzeżeń dotyczącego stanu pola gry,
jak również wydane zarządzenie?
307. Który z poniższych zapisów nie jest zgodny z treścią przepisu dotyczącego oceny zagrania piłki ręką,
który sędzia musi wziąć pod uwagę:
A – czy ma miejsce ruch ręki do piłki (a nie piłki do ręki),
B – odległość przeciwnika od piłki (zaskakujące zagranie),
C – czy ręce lub dłonie zawodnika ułożone są naturalnie,
D – czy piłka została trafiona przedmiotem rzuconym w jej kierunku (but, ochraniacz itp.).
308. Czy przed rozpoczęciem zawodów sędzia zobowiązany jest dokonać wyboru piłek oraz sprawdzić ich
cechy fizyczne: wagę, obwód i ciśnienie zgodnie z Art. 2?
309. Czy organizator zawodów musi zapewnić sędziom rozgrywanych zawodów pomoc medyczną w
zakresie określonym przez regulamin danych rozgrywek przez cały czas trwania zawodów?
310. Czy niewłaściwe zachowanie się zawodnika (zgodnie z Przepisami) w odniesieniu do opóźniania
wykonania wznowienia gry powoduje konieczność ukarania winnego zawodnika karą indywidualną
w postaci żółtej kartki?
311. Zawodnik drużyny gospodarzy został nieostrożnie sfaulowany przez zawodnika drużyny przeciwnej
30m od bramki gości. Sędzia widząc, że piłka jednak toczy się do współpartnera zawodnika
faulowanego, który znajduje się w korzystnej sytuacji, stosuje korzyść potwierdzając ten fakt
rękoma oraz głosem (krzyknął: „graj”). Współpartner po przyjęciu piłki bezpośrednim strzałem
zdobywa bramkę z 20 m, którą sędzia uznał. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?
312. W razie przerwania gry z powodu przejściowych zaburzeń atmosferycznych,
sędzia zarządza zejście drużyn z pola gry do szatni. Powrót na pole gry nastąpi z chwilą zaistnienia
dogodnych warunków atmosferycznych – na wyraźny przyzwalający gest sędziego.
313. Ostatni zawodnik drużyny broniącej ratując swoją drużynę przed utratą bramki zaatakował
przeciwnika w taki sposób, że naraził go na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji. Podaj decyzję
sędziego jeżeli zawodnik drużyny atakującej w momencie zagrania piłki przez współpartnera był na
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spalonym.
314. Podaj decyzję sędziego, jeżeli zawodnicy przeciwnych drużyn w tym
samym czasie popełnią przewinienia z zakresu artykułu XII, zawodnik
drużyny gospodarzy gwałtownie uderzy przeciwnika, natomiast
zawodnik drużyny gości opluwa przeciwnika. Zdarzenie ma miejsce
przed wykonaniem wrzutu podyktowanego przez sędziego.
315. Czy dodatkowy sędzia asystent może rozstrzygać czy
nieprawidłowości związane z ubiorem zostały rozwiązane, bądź krwawienie zostało zatamowane?
316. Sędziowie prowadzący zawody III ligi ubrani są w żółte komplety sędziowskie. W „narzuta” tego
samego koloru za swoją bramką rozgrzewają się zawodnicy drużyny gości. Czy sędzia zezwoli na
taki ubiór zawodników rezerwowych?
317. Gra toczy się w okolicach pola karnego drużyny przeciwnej. Bramkarz drużyny atakującej stojąc we
własnym polu bramkowym (1m od linii bramkowej) spożywa napój z plastikowej butelki. Sędzia
widząc to zdarzenie przerwał grę i podyktował rzut wolny pośredni z pola bramkowego, udzielając
przy tym bramkarzowi kary napomnienia. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?
318. Napastnik zagrywa piłkę z rzutu z rożnego. Będący bliżej linii bramkowej niż przedostatni zawodnik
drużyny przeciwnej, współpartner napastnika lekko strąca piłkę głową . Dzięki temu zagraniu piłka
opuszcza pole gry przez linię bramkową między słupkami bramkowymi i pod poprzeczką Podaj
decyzję sędziego.
319. Drużyny rozpoczęły wykonywanie serii rzutów karnych w składach po 7 zawodników. W czasie
trzeciej serii rzutów bramkarz został ukarany czerwoną kartką za użycie obraźliwego języka wobec
sędziego asystenta. Czy sędzia postąpił słusznie kończąc wykonywanie rzutów?
320. Na odprawie przedmeczowej sędzia ustalił że zawodnicy rezerwowi obu drużyn będą rozgrzewać
się za jedną z bramek. Sędzia wybrał bramkę po lewej stronie ławek rezerwowych uznając że za
bandami reklamowymi jest najwięcej miejsca. Czy postepowanie sędziego było zgodne z
przepisami?
321. Sędzia poinformował wykonawcę, że rzut wolny bezpośredni z odległości 20m ma być wykonany na
sygnał gwizdkiem. Wykonawca rzutu zagrał piłkę w taki sposób że ta odbita od muru drużyny
przeciwnej przewróciła chorągiewkę rożną i opuściła pole gry. Podaj decyzję sędziego w sytuacji gdy
wykonawca rzutu zgrał piłkę przed gwizdkiem sędziego?
322. 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
323. Zgodnie z najnowszymi postanowieniami PZPN zawartymi w Przepisach Gry rzut sędziowski
wykonuje się bez sygnału gwizdka. W związku z tym sędzia kierując się tym zapisem wznowił grę bez
sygnału gwizdka po tym jak przerwał ją w wyniku kontuzji. Czy sędzia postąpił słusznie?
324. Wykonawca rzutu rożnego ponownie zagrywa piłkę odbitą od słupka bramkowego jednak
natychmiast obrońca odzyskuje piłkę i błyskawicznie inicjuje niebezpieczny kontratak stwarzając dla
swojego zespołu korzystną akcję. Podaj decyzję sędziego.
325. Czy sędzia może odstąpić od zastosowania korzyści biorąc pod uwagę tylko atmosferę meczu?
326. Zawody mistrzowskie Ekstraklasy są rozgrywane na polach gry o długości 105 m i szerokości 68 m.
Czy wszelkie odstępstwa od tego przepisu są możliwe jedynie za zgodą sędziego zawodów?
327. Zawodnik gości 20 m przed swoją bramką zaatakował rywala w sposób niedokładny, nieuważny i
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bez zachowania należytej staranności. Piłkę przejął współpartner faulowanego gracza i pięknym
strzałem pod poprzeczkę umieścił ją w bramce.
W 28 minucie meczu sędzia udzielił reprymendy słownej zawodnikowi gospodarzy, który po raz 4-ty
sfaulował gracza drużyny przeciwnej. W 30 minucie ten sam zawodnik w walce o piłkę nieostrożnie
kopnął rywala i został napomniany przez sędziego za uporczywość w łamaniu Przepisów. Czy
postępowanie sędziego było słuszne?
W 75 minucie trener drużyny gospodarzy krzyknął do asystenta numer 1: „pierdolę ten cyrk”,
wszedł na boisko i udał się w kierunku trybun przechodząc w poprzek boiska podczas trwania akcji
gości. Nie wpływał na grę, a drużyna gości strzeliła bramkę. Podaj decyzję sędziego
Sędzia zastosował korzyść po nierozważnym wślizgu gracza gospodarzy grającego z numerem 13.
Współpartner faulowanego zawodnika przejął piłkę i 18 m przed bramką w sytuacji sam na sam z
bramkarzem został nieostrożnie zaatakowany przez rywala z numerem 16. Sędzia zarządził rzut
wolny bezpośredni i wykluczył gracza z numerem 16. Czy postępowanie sędziego było słuszne?
Napastnik po minięciu dwóch obrońców oddaje strzał na bramkę z 20 m. Na drodze strzału na linii
pola karnego pojawia się kolejny obrońca, który nie walcząc o piłkę swoją interwencją zamierza
zatrzymać piłkę. Piłka trafia w rękę obrońcy powiększającą tzw. obrys ciała. Podaj decyzję sędziego
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 lecz powiększającą
tzw. obrys ciał. Jaka decyzję podejmie sędzia?
Sędzia techniczny po otrzymaniu informacji od sędziego głównego wskazał 3 minuty doliczonego
czasu gry. W dodatkowym czasie gry nastąpiły dwie wymiany zawodników trwające łącznie 40
sekund. Sędzia główny po wydłużeniu dodatkowego czasu gry do 3 min i 40 sekund zakończył
zawody. Czy postępowanie sędziego było zgodne z Wytycznymi Kolegium Sędziów PZPN.
Czy zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej może być uznany za spalonego z tytułu „atakowania
przeciwnika w walce o piłkę” jeżeli w momencie zagrania lub usiłowania zagrania piłki przez
przeciwnika znajduje się od niego w odległości 1 m?

335.Na meczu I ligi kobiet organizator zapewnił dziewczynki do podawania piłek. Czy jest to zgodne z
aktualnie obowiązującymi Przepisami Gry?
336. Czy organizator zawodów jest zobowiązany do przygotowania pola gry zgodnie z Regulaminem
danych rozgrywek?
337. W niegroźnej sytuacji zawodnik świadomie zatrzymuje piłkę ręką, uniemożliwiając współpartnerowi
wejście w jej posiadanie. Podaj decyzję sędziego.
338. Dwaj zawodnicy przeciwnych drużyn w wyskoku do górnej piłki wymachują łokciami równocześnie
powodują wzajemny kontakt z ciałem przeciwnika. Sędzia uznał, że jeden z tych ataków był
nierozważny, a drugi wykonany z gwałtownością i nieproporcjonalną siłą. Podaj decyzję sędziego.
339. Nierozważność ma miejsce gdy:
1. atak naraża na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji,
2. atak wykonany jest bez należytej staranności,
3. atak wykonany jest niedokładnie i nieuważnie,
4. żadna z powyższych odpowiedzi.
340. W środkowej strefie boiska, piłkę zagraną przez zawodnika drużyny gości odbił rozmyślnie łokciem
zawodnik drużyny przeciwnej, który miał już na swoim koncie napomnienie, a poprzez to zagranie
uniemożliwił wejście w posiadanie piłki przeciwnikowi. Podaj decyzję sędziego.
341. Zgodnie z Przepisami gry w Piłkę Nożną użycie sygnału dźwiękowego „beep” przez sędziów
asystentów jest pomocne w następujących sytuacjach:
A – Spalony,
B – Przewinienie (poza widocznością sędziego),
C – Wymiana zawodników,
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D – Wrzut, rzut z rogu lub rzut od bramki (dot. decyzji
niejednoznacznej),
E – Sytuacja „bramka – nie ma bramki” (dot. decyzji niejednoznacznej)
342.Czy jeżeli zawodnik opuszcza pole gry dla popełnienia przewinienia, to grę należy wznowić rzutem
wolnym pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili popełnienia przewinienia?
343. Czy linie bramkowe muszą być tej samej szerokości co szerokość słupków bramkowych i poprzeczki?
344. Zawodnik gospodarzy wyskoczył do dośrodkowania w polu bramkowym własnej drużyny. Widząc, że
nie sięgnie piłki głową, zagrał ją ręką tak, że ta wyszła poza linię bramkową, nad poprzeczką bramki.
Podaj decyzję sędziego.
345. Zniecierpliwiony wykonawca wykonał rzut karny bez sygnału gwizdka sędziego i nie trafił w bramkę.
Piłka wyszła za linię bramkową poza bramkę. Podaj decyzję sędziego
346. Czterech zawodników drużyny gości rozgrzewało się za asystentem nr 1. Towarzyszyła im osoba
funkcyjna wpisana w załączniku jako fizjoterapeuta. Miał on za zadanie sprawdzić czy
przeznaczonemu do wymiany rezerwowemu obrońcy nie odnowił się lekki uraz podczas rozgrzewki.
Sędzia techniczny uznał jego obecność za zgodną z Przepisami Gry w Piłkę Nożną. Czy słusznie?
347. Młody 18-letni bramkarz w 54 min. zmienił, bardziej doświadczonego kolegę, który uległ kontuzji. W
57 min. we własnym polu bramkowym zagrał on piersią rozmyślnie piłkę, która zmierzała w światło
bramki po strzale przeciwnika. Odbita od piersi piłka trafiła do napastnika, który w momencie
strzału znajdował się na pozycji spalonej. Napastnik pięknym wolejem umieścił piłkę w bramce.
Podaj decyzję sędziego.
348. Drużyna gospodarzy, która była zdecydowanym faworytem meczu, przegrywa niespodziewanie z
outsiderem. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy kibic miejscowej drużyny rzucił w kierunku
kierownika miejscowego zespołu pustą plastikową butelką i trafił go w głowę. Czy sędzia takie
zdarzenie musi wyczerpująco opisać w sprawozdaniu z zawodów?
349. Zawodnik wykonał wrzut z pozycji kucznej, a piłkę przejęła drużyna przeciwna. Podaj decyzję
sędziego.
350. Zawodnik wykluczony z gry jest:
A - osobą towarzyszącą drużynie.
B - posiada status zawodnika.
C - osobą niepożądaną.
351. Zawody zostały zakończone przed upływem ustalonego czasu gry. Sędzia zgodnie z Przepisami Gry w
Piłkę Nożną powinien opisać w sprawozdaniu:
A - minutę, w której zawody zostały zakończone
B - nałożone kary i wszystkie inne fakty związane z zawodami
C - strony pola gry, które zajmowały drużyny w chwili zakończenia
zawodów
Czy są to wszystkie informacje, które sędzia musi opisać w związku z przedwczesnym zakończeniem
zawodów?
352. Przy ocenie czy grę należy kontynuować stosując korzyść, czy też ją przerwać, sędzia powinien wziąć
pod uwagę (proszę zakreślić prawidłowe odpowiedzi):
A - miejsce rozgrywania meczu.
B - wynik zawodów.
C - atmosferę meczu.
D - powagę przewinienia.
353. Na zawodach Ligi Okręgowej po wykonaniu rzutu karnego w doliczonym czasie gry pierwszej
połowy, piłka odbiła się od słupka, pozostała na polu gry i została wzięta w ręce przez chłopca do
podawania piłek. Podaj decyzję sędziego.
354. Czy jeżeli osoba oficjalnie towarzyszącą drużynie (trener) wejdzie na pole gry i sędzia z tego powodu
przerwie grę to wznawia ją rzutem sędziowskim?
355. Zawodnik wykonał prawidłowo wrzut z pozycji kucznej. Czy nastąpiło naruszenie Przepisów Gry w
Piłkę Nożną?
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356. Osoba wpisana do protokołu meczowego jako trener drużyny złożyła 30 minut przed rozpoczęciem
zawodów sędziemu propozycję korupcyjną. Sędzia pozbawił tę osobę prawa do przebywania ławce
rezerwowych i w bezpośrednim otoczeniu pola gry. Ponadto sędzia stwierdził, że nie ma możliwości
zastąpienia tej osoby. Czy jest to zgodne z aktualnymi Przepisami Gry w Piłkę Nożną?
357. Sędzia zakończył sygnałem gwizdka zawody i drużyny opuszczały boisko udając się do szatni. Sędzia
znajdował się za nimi, a na trybunach nie było już kibiców i obserwatora. Będąc już poza boiskiem w
bezpośrednim jego otoczeniu zawodnik zachował się niesportowo podlegając karze napomnienia
(ż.k,). Czy sędzia również znajdując się poza boiskiem ale w bezpośrednim jego otoczeniu postąpił
słusznie sygnalizując udzielenie napomnienia przez pokazanie temu zawodnikowi żółtej kartki?
358. Sędziowie na zawody II ligi przybyli 90 minut przed ich rozpoczęciem. Czy jest to zgodne z
Przepisami Gry w Piłkę Nożną?
359. Przed zawodami juniorów młodszych kierownik jednej z drużyn spytał sędziego czy zawodnik, który
wystąpił kilka minut wcześniej w meczu juniorów starszych jego drużyny(grał w nich 45 minut) może
zagrać jedną połowę w zbliżającym się meczu. Sędzia w sposób taktowny i grzeczny odpowiedział
kierownikowi, że nie zna się na tym bo to jest zapisane w regulaminie rozgrywek, w którym musi
sam sobie sprawdzić. Czy postępowanie sędziego było prawidłowe?
360. Czy aktualny zapis w Przepisach Gry w Piłkę Nożną mówi, że przeszkody stałe znajdujące się w
bezpośrednim otoczeniu pola gry mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa zawodników
muszą być usunięte albo odpowiednio zabezpieczone przed rozpoczęciem zawodów gdy znajdują się
bliżej niż 3 metry od linii bocznej lub 5 metrów od linii bramkowej?
361. Czy jeżeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony wejdą na pole gry bez zezwolenia
sędziego, stosuje się poniższe rozstrzygnięcia:
1. Sędzia przerywa grę – jednak nie natychmiast, jeżeli zawodnik nie ma wpływu na przebieg gry,
względnie jeżeli istnieje możliwość zastosowania korzyści.
2. Sędzia udziela napomnienia za niesportowe zachowanie.
3. Zawodnik ten musi opuścić pole gry.
362. Zawodnik znajdujący się we własnym polu karnym gwałtownie i z nadmierną siłą rzuca butem w
przeciwnika będącego na linii łuku tego pola karnego. Nie trafia jednak w niego bo ten uchyla się.
Podaj decyzję sędziego.
363. Zawodnik uporczywie naruszał Przepisy Gry przez kilkakrotne przebywanie na spalonym. Sędzia po
trzecim takim przypadku ostrzegł tego zawodnika, że przy następnym spalonym w okresie kilku
minut otrzyma on za to napomnienie (ż.k.). Czy sędzia postąpił słusznie?
364. Po sygnale na wykonanie rzutu karnego, wykonawca rzutu w trakcie dobiegania do piłki wykonał
zwody taktyczne w celu zdezorientowania bramkarza drużyny przeciwnej. Natomiast po
dobiegnięciu do piłki natychmiast oddał strzał i zdobył bramkę. Jaka powinna być decyzja sędziego.
365. Czy dopuszczalne jest, aby piłka w czasie trwania zawodów ważyła więcej niż 450 g?
366. Kontuzjowany zawodnik wszedł bez zgody sędziego na boisko i został nierozważnie zaatakowany
przez przeciwnika w polu karnym drużyny przeciwnej. Podaj decyzję sędziego.
367. W czasie gry na boisko wbiegł zawodnik rezerwowy jednej z drużyn, podbiegł przed ławkę
rezerwowych drużyny gości i stojąc na boisku rzucił nierozważnie butem w trenera tej drużyny. W
tym czasie drużyna tego trenera miała 100% szansę na zdobycie bramki. Jak powinien postąpić
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sędzia?
368. Czy sposób delegowania sędziów technicznych określa Kolegium Sędziów PZPN?
369. W 68 min gry obrońca we własnym polu karnym popełnił poważny, rażący faul na napastniku
drużyny przeciwnej. Sędzia nie przerwał gry i tuż po chwili współpartner poszkodowanego zdobył
bramkę. Podaj decyzję sędziego.
370.Gra niedozwolona ma miejsce wtedy, gdy przewinienie popełnione jest:
A- przez zawodnika rezerwowego lub wymienionego,
B- w trakcie, gdy piłka jest w grze,
C- na polu gry,
D- przez osobę towarzyszącą drużynie
371. Bramkarz w wyniku parady obronnej we własnym polu karnym, odbił piłkę przed siebie, a
następnie, po dłuższej chwili naciskany przez zawodnika drużyny przeciwnej złapał ją w ręce. Jaka
będzie decyzja sędziego, który zauważył, że było to w granicach pola karnego?
372. Dwóch zawodników jednej drużyny w czasie próby zagrania piłki zderzyło się głowami. Sędzia
przerwał grę i wezwał pomoc medyczną. Po opatrzeniu obu zawodników zezwolił im na pozostanie
na polu gry. Czy słusznie?
373. Czy chorągiewki muszą być umieszczone na przedłużeniu linii środkowej (poza polem gry), po obu
stronach pola gry, nie bliżej jednak niż 1 m od linii bocznej.
374. Czy sędziowie powinni nosić koszulki tego samego koloru?
375. Zawodnik rezerwowy wszedł na pole gry w środkowej strefie boiska, podczas gdy drużyna przeciwna
przeprowadzała korzystną sytuację pod bramką tego zawodnika. Co powinien uczynić sędzia?
376. 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 napomniał dopiero podczas najbliższej przerwy w grze. Czy
postępowanie sędziego było słuszne?
377. Sędzia ostrzegł zawodnika, iż podczas wykonywania rzutu z rogu powinien znajdować się w
odległości 9.15 m od łuku pola rożnego. Mimo tego zawodnik ponownie skrócił odległość przed
wykonaniem rzutu z rogu oraz przejął piłkę zagraną przez przeciwnika wykonującego ten rzut.
Zdenerwowany przeciwnik krzyknął w stronę sędziego: "Patrz co on wyprawia, ile ci za to dali?!". Co
powinien zrobić sędzia?
378. Sędzia zarządził, że rzut wolny pośredni dla drużyny atakującej wykonywany będzie na gwizdek.
Arbiter nie zasygnalizował wyprostowanym ramieniem, że wykonywany będzie rzut wolny pośredni.
Następnie dał sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu, a zawodnik drużyny atakującej bezpośrednim
strzałem zdobył bramkę.
379. Czy nazwiska oraz funkcje osób oficjalnie towarzyszącym drużynie powinny być wpisane do
sprawozdania z zawodów przed zawodami?
380. Wykonawca rzutu karnego wykonywał zwody taktyczne przy kopnięciu piłki po dobiegnięciu do niej.
Piłka wpadła do bramki obok zdezorientowanego bramkarza. Jaka będzie decyzja sędziego, jeżeli
jeszcze przed kopnięciem piłki w obręb pola karnego wszedł zawodnik drużyny broniącej?
381. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej w polu karnym przeciwników (nie był zaangażowany w
aktywną grę), został gwałtownie uderzony przez przeciwnika. Podaj decyzję sędziego.
382. Zawodnik rezerwowy rzucił butem w zawodnika drużyny przeciwnej znajdującego się na polu gry.
Sędzia przerwał grę. Podaj decyzję sędziego.
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383. W czasie, gdy piłka była w grze, bramkarz w obrębie własnego pola karnego, rozmyślnie, z użyciem
nadmiernej siły kopnął stojącego obok współpartnera. Ten odwrócił się i niesportowo odepchnął
go rękami powodując jego upadek. Sędzia widząc całe zajście przerwał grę. Podaj decyzję
sędziego.
384. Współpartner bramkarza prawidłowo wykonał rzut od bramki. Gdy piłka opuściła pole karne, zanim
została dotknięta przez innego zawodnika, wykonawca rzutu rozmyślnie zagrał piłkę ręką. Podaj
decyzję sędziego.
385. Czy w przypadku niewłaściwej ingerencji sędzia zwolni z obowiązków sędziego asystenta i sporządzi
raport do właściwych władz?
386. Czy ponowne wtargnięcie publiczności na pole gry musi być podstawą do zakończenia zawodów
przed upływem ustalonego czasu gry?
387. Czy zawsze zezwolenie sędziego na wejście na pole gry służb medycznych do kontuzjowanego
zawodnika jest jednoznaczne z koniecznością opuszczenia pola gry przez tegoż zawodnika?
388. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli po zdobyciu bramki wznowił grę od środka i dopiero wtedy
dostrzegł asystenta, sygnalizującego spalonego, który zaistniał zaraz przed zdobyciem bramki?
389. Sędzia asystent sygnalizuje, że piłka opuściła boisko przez linię boczną, a następnie obrońca kopie
we własnym polu karnym przeciwnika. Jaką decyzję podejmie sędzia?
390. Drużyna grająca w dwunastu zawodników zdobyła bramkę. Sędzia spostrzegł ten fakt przed
wznowieniem gry. Podaj decyzje sędziego.
391. Czy na zawodach pierwszej ligi obowiązek zapewnienia chłopców do podawania piłek określają
Przepisy Gry?
392. Czy zgodnie z artykułem 11 ,,bliżej linii bramkowej przeciwnika” oznacza, że jakakolwiek część
głowy, lub nóg jest bliżej linii bramkowej przeciwników, niż zarówno piłka jak i przedostatni
zawodnik drużyny przeciwnej?
393. Czy kapitanowi drużyny przysługuje prawo zgłoszenia sędziemu zastrzeżeń dotyczących:
A. Zarzutu nietrzeźwości zawodnika
B. Tożsamości zawodnika
C. Zarzutu nietrzeźwości asystenta sędziego
D. Wyposażenia pola gry
394. Zawodnik drużyny atakującej znajdujący się na pozycji spalonej w odległości 1 metr od przeciwnika
próbuje go zaatakować w celu przejęcia piłki zgranej przez swojego współpartnera. Jaka będzie
decyzja sędziego?
395. Czy zasada ,,Czekaj i patrz” stosowana jest wyłącznie w interpretacji Art. 11?
396. Czy sędziowie asystenci zobowiązani są utrzymywać kontakt wzrokowy z sędziami bramkowymi?
397. Czy użycie obelżywego języka przez zawodnika karane jest karą napomnienia?
398. Zawodnik rozpoczynając drugą połowę bezpośrednio oddał strzał na bramkę przeciwnika. Bramkarz
wprawdzie interweniował, ale piłki nie dotknął i opuściła ona pole gry przekraczając całym
obwodem linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczką. Decyzja?
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399. Gdy piłka z rzutu od bramki wyszła poza pole karne w odległości 16m od słupka bramki kapitan
gospodarzy krzyczy do sędziego: „Panie sędzio, co oni wyprawiają”. Jaka winna być decyzja
sędziego.
400. Drużyna gości przegrywa różnicą jednej bramki. W środkowej strefie boiska zawodnik w sytuacji
korzystnej zostaje zaatakowany przez przeciwnika z użyciem nieproporcjonalnej siły. Intencją
przeciwnika było odebranie piłki i zdobycie wyrównującego gola. Jaka powinna być decyzja
sędziego?
401. Sędzia musi udzielić napomnienia zawodnikom, którzy opóźniają wznowienie gry poprzez
stosowanie następujących metod:
A wykonanie rzutu wolnego z niewłaściwego miejsca z wyłączną intencją, aby sędzia nakazał
powtórzenie wykonania tego rzutu,
B dokonywanie przygotowań do wykonania wrzutu, by nagle pozostawić piłkę współpartnerowi,
C odkopywanie lub odnoszenie piłki po przerwaniu gry przez sędziego,
D przesadne zwlekanie z wykonaniem rzutu wolnego lub wrzutu,
E opóźnianie swojego zejścia z boiska podczas zejścia do szatni na przerwę,
F prowokowanie konfrontacji poprzez celowe dotykanie piłki po przerwaniu gry przez sędziego.
402. Zawodnik znajdujący się na polu gry rzuca przedmiotem w sposób nierozważny w przeciwnika
znajdującego się poza polem gry zaraz po tym, jak piłka przekroczyła linię boczną. Co uczyni sędzia?
403. Czy Przepisy Gry w Piłkę Nożną zawierają następujący zapis: Kapitan drużyny nie posiada
specjalnego statusu i przywilejów wynikających z Przepisów Gry, jednak ponosi on w pewnym
stopniu odpowiedzialność za zachowanie swojego zespołu.
404. Przed sygnałem 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?
405. Bramkarz znajdując się na linii bramkowej pomiędzy słupkami we własnym polu bramkowym,
wszedł w posiadanie piłki. W tym samym momencie współpartner bramkarza nierozważnie
zaatakował przeciwnika barkiem w bark. Siła była tak duża, że napastnik wpadł na bramkarza,
powodując przesunięcie bramkarza z piłką za linię bramkową. Co uczyni sędzia?
406. W trakcie gry bramkarz stojąc we własnym polu karnym trzymaną w rękach piłkę rzucił w
przeciwnika stojącego w obrębie boiska, w odległości 6m poza polem bramkowym, czyniąc to
nierozważnie. Jaką decyzję podejmie sędzia?
407. Podczas przerwy w grze zawodnik popełnił przewinienie karane napomnieniem. Sędziowie tego
przewinienia nie zauważyli, a drużyna przeciwna szybko wznowiła grę. Tym samym stworzyli realną
szansę do zdobycia bramki. Pokonując bramkarza zdobyli bramkę. Sędzia uznał bramkę. Czy
postępowanie sędziego było zgodne z przepisami gry?
408. Po sygnale na wykonanie rzutu karnego, wykonawca rzutu (mający na koncie napomnienie),
wykonuje zwód taktyczny przy kopnięciu piłki po dobiegnięciu do niej, czym zdezorientował
bramkarza. W konsekwencji bramkarz nie obronił rzutu karnego a piłka nie wpadła do bramki i
opuściła pole gry. Jaka winna być decyzja sędziego?
409. Sędzia w czasie przerwy w grze nakazał zawodnikowi opuszczenie pola gry w celu usunięcia
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niewłaściwego ubioru. Zawodnik przyjął polecenie, ale grał dalej, natomiast pole gry opuścił dopiero
podczas najbliższej przerwy w grze. Sędzia nie zareagował. Czy słusznie?
410. Po sygnale na wykonanie rzutu wolnego, gdy piłka była już w grze, zawodnik drużyny broniącej
skrócił odległość 9,15m od piłki (wyskoczył z muru). Zagraną piłkę bramkarz wybił poza linię
bramkową. Co uczyni sędzia?
411. Zaznacz właściwą odpowiedź podczas procedury mającej na celu wyłonienie zwycięzcy meczu lub
dwumeczu.
A - sędzia wybiera bramkę, na którą będą wykonywane rzuty,
B - sędzia podrzuca monetę i drużyna, której kapitan przegrał losowanie, decyduje o kolejności
wykonywania rzutów,
C - wszyscy zawodnicy oprócz wykonawcy rzutu karnego, muszą pozostać w kole środkowym.
412. Sędzia podyktował rzut wolny bezpośredni dla drużyny atakującej z odległości 20 metrów od bramki
przeciwnika. Zawodnik drużyny atakującej wykonał rzut wolny z niewłaściwego miejsca z wyłączną
intencją, aby sędzia nakazał powtórzenie wykonania tego rzutu. Z wykonanego rzutu padła bramka.
Wykonawca rzutu ciesząc się wspiął się na ogrodzenie. Podaj decyzje sędziego.
413. Bramkarz będąc w polu bramkowym złapał piłkę w ręce i widząc wolnego współpartnera chciał
szybko wznowić grę. Wówczas przed bramkarzem, w polu karnym, przebiegł napastnik nie
przeszkadzając mu w zwolnieniu piłki z rąk. Zdenerwowany bramkarz trzymaną piłką uderzył
napastnika w twarz. Podaj decyzję sędziego.
414. Podczas bardzo dynamicznej akcji, napastnik, biegnąc na bramkę przeciwnika, rozpoczął trzymanie
zawodnika broniącego przed polem karnym, ale zakończył już w polu karnym. Jaką decyzję podejmie
sędzia, jeżeli wskutek takiego zachowania napastnik przewrócił się i stracił możliwość
kontynuowania akcji, która nosiła znamiona realnej szansy zdobycia bramki?
415. Przy ocenie, czy kontynuować grę stosując korzyść, czy też grę przerwać, sędzia winien rozważyć
następujące okoliczności:
A - Powagę przewinienia. Jeżeli przewinienie kwalifikuje się do zastosowania kary wykluczenia,
sędzia musi grę przerwać i usunąć winnego z boiska, o ile przerwanie gry nie pozbawi drużyny
przeciwnej bezpośredniej szansy zdobycia bramki.
B - Miejsce popełnienia przewinienia. Im bliżej bramki przeciwnika, tym bardziej skuteczna może być
korzyść.
C - Szansę na natychmiastowe rozwinięcie korzystnego ataku na bramkę przeciwnika.
D - Atmosferę meczu.
416. Czy sędzia postąpił słusznie, jeżeli pozwolił zawodnikowi rezerwowemu na udzielenie wskazówki
zawodnikowi, który podbiegł do linii bocznej boiska, a pozostałe osoby towarzyszące drużynie
znajdowały się na ławce rezerwowych?
417. Wykonawca rzutu karnego ze względu na to, że punkt karny został zalany wodą, umieścił piłkę
obok punktu karnego. Czy sędzia postąpił słusznie zezwalając na wykonanie rzutu karnego?
418. Czy przed rozpoczęciem zawodów sędzia ma obowiązek zapoznać klubowych sędziów asystentów z
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ich podstawowymi zadaniami, jakimi są:
• sygnalizowanie chorągiewką każdorazowego wyjścia piłki poza linie ograniczające pole gry,
• wskazanie miejsca rzutu wolnego i drużyny uprawnionej do wznowienia gry
419. Czy organizator zawodów odpowiedzialny jest tylko za bezpieczeństwo sędziów podczas
opuszczania przez nich miejsca rozgrywania zawodów?
420. Zespół sędziowski wyznaczony do prowadzenia zawodów przez Kolegium Sędziów, zobowiązany
jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów w celu:
A. sprawdzenia, czy pole gry nadaje się do przeprowadzenia zawodów,
B. przyjęcia ewentualnych zastrzeżeń od kapitanów drużyn,
C. sprawdzenia kart zdrowia zawodników
421. Sędzia przerwał grę z powodu wtargnięcia kibica drużyny przyjezdnej, który przeszkodził
zawodnikowi w zagraniu piłki. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli przy wykonaniu rzutu
sędziowskiego nie było żadnego zawodnika?
422. Podczas wykonywania rzutu karnego piłka prawidłowo została wprowadzona do gry, ale zanim
wiadomy stał się jego wynik, nastąpiła awaria oświetlenia. Jaką decyzję podejmie sędzia?
423. W trakcie meczu na pole gry weszła osoba niepożądana, która wpływała na przebieg gry. Jaką
decyzję podejmie sędzia?
424. Zawodnik wykonuje rzut od bramki. Piłka w obrębie pola karnego przekroczyła linię bramkową
między słupkami. Jaką decyzję podejmie sędzia?
425. Zawodnik wykonuje wrzut z rozbiegu i w momencie wykonania wrzutu nie odrywa stóp od ziemi i
dokonał tego z miejsca gdzie piłka uprzednio opuściła pole gry. Piłkę przejmuje współpartner
wykonawcy wrzutu, który ma realną szansę na zdobycie bramki. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli
widział dokładnie całą sytuację?
426. Sędzia przerwał grę za podstawienie nogi przeciwnikowi przy linii bocznej boiska na połowie drużyny
broniącej. Zawodnik drużyny poszkodowanej zagrał piłkę do współpartnera mimo, iż napastnik
drużyny przeciwnej nie zachował przepisowej odległości od piłki. Jaką decyzję podejmie sędzia?
427. Zawodnik drużyny atakującej ma realną szansę na zdobycie bramki. W momencie oddawania strzału
na bramkę przeciwnika sędzia użył sygnału gwizdka, ale natychmiast głośno krzyknął
bezpośrednio do zawodnika strzelającego na bramkę „graj przypadkowo gwizdnąłem”. Jaką
decyzję podejmie sędzia, jeżeli piłka wpadła do bramki?
428. Sędzia przerwał grę i podyktował rzut wolny bezpośredni. Zawodnik drużyny poszkodowanej szybko
chciał zagrać piłkę jednak uniemożliwił mu to zawodnik drużyny, która popełniła przewinienie.
Zawodnik ten na polecenia sędziego odmówił odsunięcia się na wymaganą odległość od piłki. Jaką
decyzję podejmie sędzia?
429. Sędzia omyłkowo zakończył przedwcześnie drugą połowę zawodów i - po informacji od asystenta –
zdał sobie z tego sprawę, kiedy drużyny były w polu karnym w drodze do budynku klubowego z
szatniami, usytuowanego za jedną z bramek. Sędzia o popełnionej pomyłce poinformował
dziękującym sobie za mecz kapitanom, którzy akurat szli najbliżej niego, i zespoły po chwili, po
zajęciu odpowiednich miejsc na polu gry, dograły brakujące 5 minut. Czy postępowanie sędziego
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było prawidłowe?
430. Zawodnik w łuku swojego pola karnego wykonał atak na piłkę w wyskoku w sposób nieostrożny, w
wyniku czego trafił kołkami w butach w okolice brzucha przeciwnika. Jak powinien postąpić sędzia?
431. Czy sprawdzanie tożsamości zawodników może odbywać się w przerwie między częściami
zawodów?
432. Czy sędzia może stosować korzyść w każdej strefie pola gry (obrony, środkowej, ataku)?
433. Czy zgodnie z Przepisami gry w piłkę nożną mogą zaistnieć takie okoliczności, w których przy grze
niebezpiecznej bez kontaktu z przeciwnikiem można zostać wykluczonym z gry?
434. W 30 min meczu trener jednej z drużyn za używanie wulgarnego, obraźliwego słownictwa w
stosunku do zawodników drużyny przeciwnej, został pozbawiony przywileju przebywania w strefie
technicznej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry. Czy sędzia winien pokazać temu trenerowi
czerwoną kartkę, jeżeli wie, że jest on również wpisany do sprawozdania jako zawodnik rezerwowy?
435. Obrońca we własnym polu bramkowym, widząc nadbiegającego napastnika drużyny przeciwnej,
zagrał kozłującą piłkę w sposób kontrolowany kolanem do swojego bramkarza, który jednak jej nie
opanował, tylko paradą wypiąstkował ją przez linię bramkową na zewnątrz bramki, ratując w ten
sposób drużynę przed zdobyciem gola samobójczego. Napastnik, który był kapitanem drużyny,
zapytał sędziego po tym wybiciu: „Panie sędzio, to tak można?”. Jaka powinna być decyzja
sędziego?
436. Czy wykonywanie niedozwolonych znaków na polu gry jest niesportowym zachowaniem?
437. W doliczonym czasie gry byliśmy świadkami niecodziennego zdarzenia: 10 zawodników, w tym
bramkarz, zjawiło się w polu karnym przeciwnika, przed tym jak ich współpartner wykonywał rzut z
rogu, licząc na to, że zdołają zdobyć bramkę wyrównującą, która doprowadzi do serii rzutów z
punktu karnego w walce o awans do kolejnej rundy w rozgrywkach o Puchar Polski. Dośrodkowanie
wyłapał jednak pewnie bramkarz drużyny broniącej i – widząc pustą bramkę przeciwnika – dalekim
wyrzutem ekspediował piłkę w jej kierunku. Pogodzeni z porażką zawodnicy nie próbowali nawet
dogonić piłki, która ostatecznie po kilkukrotnym odbiciu się od murawy wtoczyła się do bramki. Co
uczyni sędzia?
438. Po prawidłowo wykonanym rzucie sędziowskim zawodnik zagrał piłkę do współpartnera, który
pięknym strzałem, bezpośrednio z powietrza, zdobył efektowną bramkę, lobując bramkarza drużyny
przeciwnej. Co zrobi sędzia?
439. Czy o uzupełnieniu podstawowego składu drużyny, rozpoczynającej zawody w niekompletnym
składzie – liczącej mniej niż jedenastu zawodników sędzia może zostać powiadomiony tylko przez
jej kapitana?
440. Po zakończonych zawodach sędzia sporządza informację o karach indywidualnych i innych
zdarzeniach dyscyplinarnych mających związek z meczem. Czy informacja ta musi być podpisana
przez trenerów drużyn?
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441. Zawody zostały zakończone przed upływem ustalonego czasu gry. gdyż jedna z drużyn świadomie
dążyła do przegrania meczu. Sędzia rozstrzygnął, że drużyna ta uznana jest za przegrywającą
zawody. Sędzia przesłał wyczerpujące sprawozdanie z zawodów do odpowiednich władz i fakt ten
odnotował w sprawozdaniu. Czy postępowanie sędziego było słuszne?
442. Bramka może być zdobyta z:
a) rozpoczęcia gry,
b) rzutu sędziowskiego,
c)
rzutu wolnego bezpośredniego, jeżeli piłka wpadnie bezpośrednio do bramki wykonawcy
rzutu,
d) rzutu wolnego bezpośredniego.
443. Czy przedwczesne, omyłkowe zakończenie części zawodów i spostrzeżenie przez sędziego
popełnionego błędu, kiedy drużyny nie opuściły jeszcze pola gry, zobowiązuje sędziego do
poinformowania kierowników drużyn o popełnionej pomyłce i kontynuowania gry?
444. Jeżeli sędzia zarządził powtórne wykonanie rzutu karnego, jest konieczne, aby wykonał go ten sam
zawodnik?
445. Piłka jest poza grą, gdy:
a) całym obwodem przekroczyła linię bramkową
b) całym obwodem przekroczyła linię boczną, zarówno po ziemi (podłożu), jak i w powietrzu,
c) gra została przerwana przez sędziego.

446. Zawodnik nie jest spalony, gdy otrzymuje piłkę bezpośrednio z
a) rzutu od bramki,
b) wrzutu,
c) rzutu sędziowskiego,
d) rzutu z rogu.
447. Zawodnik musi być napomniany poprzez pokazanie mu żółtej kartki, jeżeli popełnia jakiekolwiek z
następujących przewinień:
a) jest winny niesportowego zachowania,
b) zachowuje się gwałtownie agresywnie,
c) opóźnia wznowienie gry,
d) wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego.
448. Zawodnik wykonujący rzut karny narusza Przepisy Gry:
a) sędzia zezwala na wykonanie rzutu,
b) jeżeli piłka wpadnie do bramki, bramkę uznaje się,
c) jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, sędzia przerywa grę i nakazuje wznowienie jej rzutem
wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej z miejsca popełnienia przewinienia
449. W momencie wykonania wrzutu piłki, wrzucający:
a) zwrócony jest twarzą do pola gry,
b) ma część każdej stopy na linii bocznej albo na podłożu poza linią boczną,
c) trzyma piłkę obiema rękoma,
d) wrzuca piłkę nad głową,
e) wrzuca piłkę z miejsca, w którym opuściła ona pole gry.
450. Jeżeli osoba niepożądana wejdzie na pole gry:
a) Sędzia musi przerwać grę – jednak nie natychmiast, jeżeli osoba niepożądana nie wpływa
na przebieg gry.
b) Sędzia nakazuje usunąć osobę niepożądaną poza pole gry oraz jego bezpośrednie
otoczenie.
c) Jeżeli sędzia z tego powodu przerwał grę, zostanie ona wznowiona rzutem sędziowskim w
miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry
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451. Kontuzjowany zawodnik wszedł bez zgody sędziego na boisko i został nierozważnie zaatakowany
przez przeciwnika w polu karnym zespołu rywali. Podaj decyzję sędziego?
452. Wykonawca rzutu karnego zagrał piłkę piętą do tyłu. Decyzja sędziego?
453. Po uznaniu bramki, a przed wznowieniem gry, sędzia zauważył sygnalizację asystenta, który
stwierdził, iż w chwili jej zdobycia na polu gry 0przebywał trener zdobywcy gola. Jaka będzie decyzja
sędziego?
454. Zawodnik przebywający na pozycji spalonej otrzymuje podanie od współpartnera i zdobywa
bramkę. Jaką decyzję podejmie sędzia, jeżeli zanim piłka dotarła do strzelca, odbiła się jeszcze
rykoszetem od pleców obrońcy?
455. Zawodnik drużyny broniącej zaatakował w czasie gry przeciwnika w nogi narażając go tym samym
na niebezpieczeństwo odniesienia kontuzji. Sędzia widząc, że piłkę przejmuje współpartner
poszkodowanego zawodnika będący w 100% sytuacji do zdobycia bramki postanawia zastosować
korzyść. Współpartner ten przejął piłkę, uderzył na bramkę lecz piłka przeszła minimalnie nad
poprzeczką. Podaj decyzję sędziego.
456. Podczas wykonywania rzutu sędziowskiego, zanim piłka dotknęła podłoża, dwóch zawodników
przeciwnych drużyn zachowało się wobec siebie gwałtownie i agresywnie. Jaka będzie decyzja
sędziego jeżeli w tym momencie jedna z drużyn grała w składzie 8-osobowym?
457. Zawodnik drużyny broniącej mający już na swoim koncie napomnienie /ż.k/, we własnym polu
karnym rozmyślnie zatrzymuje piłkę ręką przerywając tym samym przeciwnikowi realną szansę na
zdobycie bramki. Podaj tok postępowania sędziego.
458. Zawodnik wykonujący rzut wolny bezpośredni w środkowej strefie boiska, widząc wysuniętego
bramkarza skierował piłkę bezpośrednio do bramki własnej drużyny. Po tym fakcie podbiegł do
ławki rezerwowych drużyny przeciwnej krzycząc cyt.: „i co pedały, mina wam zrzedła”. Podaj decyzje
sędziego.
459. Podczas wykonywania rzutu karnego, po gwizdku, a przed wprowadzeniem piłki do gry, wykonawca
krzyknął do bramkarza „puść to”, a z wykonanego rzutu padła bramka. Decyzja sędziego.
460. Zawodnik wykonał wrzut ok. 10 m od miejsca, gdzie piłka opuściła boisko. Sędzia przerwał z tego
tytułu grę. Zawodnik wrzucający zwrócił się do sędziego słowami, cyt. „ co Ty ślepy jesteś, nie
widzisz, że i tak wrzucam w kierunku własnej strefy obronnej”. Decyzja sędziego.
461. Jeżeli zgłoszony zawodnik rezerwowy wchodzi na pole gry zamiast zgłoszonego zawodnika od
początku meczu i sędzia nie został poinformowany o tej zmianie:
A - sędzia zezwala zgłoszonemu zawodnikowi rezerwowemu, aby kontynuował grę,
B - nie są podejmowane sankcje dyscyplinarne w stosunku do zgłoszonego zawodnika rezerwowego,
C - liczba wymian w drużynie popełniającej to przewinienie zostaje zmniejszona o jedną,
D - sędzia informuje o incydencie odpowiednie władze.
462. Bramka może być zdobyta bezpośrednio z /wybierz grupy, które zawierają trzy poprawne
odpowiedzi/:
A – akcji, rzutu od bramki, rozpoczęcia gry;
B – rzutu rożnego, rzutu karnego, wrzutu;
C – rzutu karnego, rzutu sędziowskiego, rzutu wolnego bezpośredniego;
D – rzutu wolnego bezpośredniego, rzutu z rogu, akcji
463. Podczas zawodów towarzyskich drużyny osiągnęły porozumienie co do ilości wymian zawodników, o
którym kierownicy poinformowali sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Powołując się na
aktualne przepisy ustalili, że wymienią aż po 11 zawodników, jednak do sprawozdania wpisali tylko
7 rezerwowych gdyż twierdzili, że sprawozdanie w systemie extranet dopuszcza tylko wpisanie 7
rezerwowych. Sędzia w związku z tym zgodził się na 11 zmian, czy słusznie?
464. 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 .
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Przedstaw decyzję sędziego.
465. W 90 minucie meczu przy stanie 8-0 dla drużyny gospodarzy, napastnik miejscowych znalazł się w
sytuacji sam na sam z bramkarzem. Bramkarz znajdujący się na 20 metrze od bramki został łatwo
minięty przez napastnika i widząc, że napastnik swobodnie wprowadza piłkę do pustej bramki
pozostał na przedpolu godząc się ze stratą kolejnej bramki a napastnik chcąc urozmaicić zdobycie
bramki postawił piłkę na linii bramkowej w świetle bramki, położył się na murawie i głową skierował
piłkę do bramki. Jaką decyzję podejmie sędzia?
466. Podczas rzutów z punktu karnego, sędzia asystent ustawiony na przecięciu linii bramkowej z linią
pola bramkowego stwierdził, że piłka w sposób jednoznaczny przekroczyła linię bramkową
pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczką i zachował się tak , że nawiązał kontakt
wzrokowy z sędzią nie stosując żadnej dodatkowej sygnalizacji potwierdzającej prawidłowe
zdobycie bramki. Czy postąpił zgodnie z Przepisami Gry?
467. Podczas sprawdzania pola gry sędziowie stwierdzili, iż chorągiewki rożne mają wysokość 2 metry.
Biorąc pod uwagę iż chorągiewki są podstawowym wyposażeniem pola gry sędziowie poinformowali
gospodarza iż nie dopuszczą do zawodów, nakazując gospodarzą zamocowanie chorągiewek o
wysokości 1,5 metra w każdym rogu pola gry. Czy słusznie?
468. Czy prawdą jest, że jeżeli osoba towarzysząca wejdzie na pole gry to sędzia nakazuję tej osobie
opuszczenie pola gry, a w przypadku osoby niepożądanej sędzia nakazuje usunięcie tej osoby?
469. Zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej dobił piłkę do bramki przeciwników po rozmyślnej
paradzie obronnej bramkarza drużyny przeciwnej. Jaką decyzję podejmie sędzia?
470. Zawodnik wykonał rzut wolny bezpośredni blisko własnego pola karnego do własnego bramkarza.
Bramkarz widząc nabiegającego przeciwnika odbił piłkę ręką. Mimo tego zagrania przeciwnikowi
udało się przejąć piłkę tak, że znalazł się on sam przed pustą bramką. Sędzia gry nie przerwał. Czy
postąpił prawidłowo?
471. Czy zawody mistrzowskie Ekstraklasy mogą być rozgrywane jedynie na polach gry, których długość
jest nie mniejsza niż 105 metrów , a szerokość nie mniejsza niż 68 metrów?
472. Podczas wykonywania rzutu rożnego napastnik drużyny przeciwnej przeszkadzał bramkarzowi ,
utrudniając mu poruszanie się przez wykonywane gesty i ruchy ,które zdaniem sędziego
dezorientowały go i rozpraszały , a współpartner napastnika w tym czasie zdobył piękną bramkę.
Podaj decyzję sędziego.
473. Czy na zawodach II Ligi strefa rozgrzewki musi być wyznaczona /np. plastikowymi znacznikami/?
474. Czas trwania przerwy pomiędzy częściami zawodów w regulaminie rozgrywek został określony na 10
minut. Przed zawodami za zgodą sędziego czas ten został skrócony do 5 minut. Czy taka zmiana jest
możliwa?
475. Wykonawca rzutu wolnego pośredniego celowo kopnął piłkę w stojącego obok zawodnika drużyny
przeciwnej, czyniąc to w sposób nieostrożny i następnie bezpośrednim strzałem zdobył bramkę. Co
w tej sytuacji uczyni sędzia.
476.
Bramkarz który posiada kontrolę nad piłką:
A - może być atakowany, ale w sposób nie niebezpieczny.
B - nie może być atakowany.
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C - może być atakowany w momencie odbijania lub podrzucania piłki do góry

477. Napastnik znalazł się sam na sam z bramkarzem. Przegrywa jednak ten pojedynek, ponieważ
bramkarz zatrzymał piłkę ręką na linii łuku pola karnego i dalekim wykopem podał do
współpartnera.
478. Sędzia dał sygnał na wykonanie rzutu karnego i zanim piłka była w grze, wykonawca naruszył
przepisy gry a bramka nie została zdobyta. Sędzia przerwał grę i podyktował rzut wolny pośredni:
A- z miejsca popełnienia przewinienia.
B- z miejsca gdzie znajdowała się piłka.
479. Gwałtowne, agresywne zachowanie może mieć miejsce:
A- na polu gry,
B- poza polem gry,
C- w czasie gdy piłka jest w grze,
D- w czasie gdy piłka jest poza grą.
480. Czy sędzia techniczny jest zobowiązany do udzielenia instruktażu służbom medycznym na temat
postępowania w wypadku kontuzji zawodnika?
481. Podczas wykonywania rzutu karnego, piłka jednoznacznie przekroczyła linię bramkową. Czy asystent
poza kontaktem wzrokowym z sędzią powinien stosować dodatkowe sygnalizacje?
482. Jeżeli przewinienie zostało popełnione wobec sędziego na polu gry i podczas, gdy piłka jest w grze,
to po przerwaniu gry wznowimy ją:
A- rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia.
B- rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka
C- rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka
483. Czy wszystkie uprawnione osoby przebywające w strefie technicznej są upoważnione do
przekazywania wskazówek taktycznych grającym zawodnikom?
484. Czy regulamin rozgrywek może dopuszczać możliwość wymiany 9 zawodników?
485. Czy sędzia zobowiązany jest doliczać w każdej części zawodów cały stracony czas gry tylko z

powodu:
• wymiany zawodników,
• oceny powagi kontuzji doznanej przez zawodnika,
• zniesienia kontuzjowanego zawodnika z pola gry, w celu udzielenia mu pomocy,
• marnowania czasu gry?
486. Czy przed dogrywką sędzia przeprowadza losowanie stron pola gry, na innych zasadach, niż przed

rozpoczęciem zawodów?
487. Czy piłka jest poza grą tylko wówczas, gdy przekroczyła ona swoim obwodem linię ograniczającą

pole gry lub gdy gra została przerwana przez sędziego?
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488. Zawodnik drużyny gospodarzy zaatakował piłkę we własnym polu karnym obiema nogami w sposób

zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu przeciwnika. Zawodnikowi drużyny przeciwnej udało się
jednak uniknąć kontaktu z zawodnikiem drużyny gospodarzy. Podaj decyzję sędziego.
489. Czy linia strefy technicznej przebiega w odległości 5 m z każdej strony obszaru miejsc siedzących

oraz w kierunku pola gry maksymalnie na odległość 1 m od linii bocznej?
490. Czy Przepisy Gry wyznaczają, że to sędzia asystent nr 1 podczas serii rzutów z punktu karnego
zajmuje miejsce na przecięciu linii bramkowej z linią pola bramkowego a asystent nr 2 pozostaje w
kole środkowym sprawując kontrolę nad pozostałymi zawodnikami obydwu drużyn,
491. Sygnał gwizdkiem nie jest konieczny :
A. w przypadku przerwania gry z powodu rzutu z rogu
B. w przypadku wznowienia gry rzutem karnym
C. w przypadku przerwania gry po zdobyciu bramki
D. przy wznowieniu gry po jej przerwaniu w przypadku kontuzji
492. Czy osoby przebywające w strefie technicznej muszą być zidentyfikowane przed rozpoczęciem
zawodów zgodnie z regulaminem rozgrywek?
493. Na zawodach szczebla centralnego zawodnik rezerwowy założył na rozgrzewkę znacznik, którego
kolor był identyczny jak stroje sędziów. Sędzia zażądał, aby zawodnik wymienił ów znacznik na inny
kolor. Czy słusznie?
494. Czy jeżeli przewinienie zostało popełnione wobec „innej osoby”, grę należy wznowić zawsze
rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przewinienia?
495. Czy rozmyślna parada obronna może być wykonana tylko przez bramkarza?
496. Czy przeszkadzanie według artykułu 11 oznacza utrudnianie przeciwnikowi zagrania lub możliwości
zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub przez atakowanie przeciwnika w
walce o piłkę?
497. Sędzia omyłkowo zakończył pierwszą połowę po upływie 44 minut. Do drugiej połowy doliczył
brakującą minutę. Czy sędzia postąpił słusznie?
498. Podczas rzutu rożnego obrońca przewrócił się w polu karnym. Podczas wstawania opierał się ręką o
murawę. W tym momencie jego współpartner wybijając piłkę trafia go w rękę, po czym piłka
opuszcza pole gry przez linię końcową. Podaj decyzję sędziego.
499. Obrońca we własnym polu karnym widząc napastnika mającego realną szansę na zdobycie bramki
wybił mu piłkę (tuż przed strzałem) w sposób niebezpieczny. W wyniku tej interwencji piłka
przekroczyła linię boczną boiska. Co zdecyduje sędzia?
500. Zawodnik prawidłowo wykonał rzut karny. Piłka po zagraniu odbiła się od słupka, pleców bramkarza
i zmierzała do bramki. Sędzia zauważył wtedy jednak, że piłka utraciła swoje cechy i stała się
niezdatna do gry. Potwierdził to również bramkarz, któremu udało się zatrzymać piłkę na linii
bramkowej. Podaj decyzję sędziego.

