
EGZAMIN „B” KLASY GORZÓW WLKP. 24.02.2018 
 

   
                                                                                                                                                               Liczba punktów  

 
 

 
…………………………………………………………….………………….…         …….………………………. 
Imię, nazwisko                                                                                                                                               Liczba punktów 

 

 
LEGENDA: 
 

 

Lp.  Pytanie Odpowiedź  
Ocena  

Komisji  

1. 

Zawodnik gości przed własnym polem karnym wykonał na nogi przeciwnika wślizg, który 

przekraczał granicę użycia akceptowalnej siły i zagrażał bezpieczeństwu przeciwnika.  
Sędzia przerwał grę, wezwał natychmiast pomoc medyczną i jednocześnie wykluczył 
winnego zawodnika z gry. Ponadto sędzia stwierdził, iż z uwagi na fakt, iż udzielanie 

pomocy medycznej powoli dobiega końca, pozwolił kontuzjowanemu zawodnikowi pozostać 
na polu gry. Czy miał takie uprawnienia?  

TAK  

2. 
Rzut karny wykonał współpartner zgłoszonego wykonawcy rzutu. Czy przy podejmowaniu 
decyzji przez sędziego ma znaczenie to, że z tak wykonanego rzutu bramka została lub nie 

została zdobyta? 

NIE  

3. 
Zgłoszony zawodnik rez erwowy rozpoczął grę zamiast zgłoszonego zawodnika 
podstawowego składu. Czy sędzia potraktuje to jako pierwszą dokonaną wymianę w tym 

zespole? 

NIE  

4. 
Czy trafienie w jedną z osób funkcyjnych przedmiotem rzuconym przez kibica może być 
powodem do przedwczesnego zakończenia zawodów przez sędziego?  

TAK  

5. 
Wymieniony zawodnik drużyny gospodarzy wbiegł na pole gry i wpłynął na przebieg gry, 
poprzez wybicie wślizgiem piłki, pozbawiające drużynę gości realnej szansy na zdobycie 
bramki. Wślizg miał miejsce na linii pola karnego gospodarzy. Co zdecyduje sędzia?  

K++  

6. 

Zawodnik chcąc obiec przeciwnika wybiegł poza pole gry i tam został nierozważnie 
zaatakowany nogą w nogę przez przeciwnika, którego omijał. Kontakt nóg obu zawodników 

nastąpił poza polem gry, piłka w tym czasie była cały czas na polu gry. Podaj decyzję 
sędziego.  

B+  

7. 
Zawodnik drużyny broniącej, próbując zagrać piłkę będącą w jego zasięgu podstawił nogę 

przeciwnikowi we własnym polu karnym, co pozbawiło realnej szansy na zdobycie bramki 
zawodnika drużyny przeciwnej. Podaj decyzje podjęte w tej sytuacji przez sędziego.  

K+  

8. 
Zawodnik przypadkowo zgubił buta, jednak kontynuował udział w akcji i zdobył bramkę dla 

drużyny przeciwnej, zagrywając piłkę niedokładnie stopą bez buta. Co postanowi sędzia?  
Br  

9. 
Piłka, która jednoznacznie porusza się w kierunku linii bocznej boiska, odbija się od 

sędziego asystenta i pozostaje na polu gry. Podaj decyzję sędziego.  G  

10 
W trakcie wykonywania rzutu karnego bramkarz narusza Przepisy Gry, a bramka nie została 

zdobyta. Podaj decyzję sędziego.  
J+/ J++  

11 
Bramkarz znajdujący się na 7. metrze własnego pola karnego (w świetle bramki), chcąc 

zablokować strzał napastnika, czyni to tak nieudolnie, iż podstawia mu nogę, przez co 
pozbawia tego zawodnika możliwości zdobycia bramki. Jakie decyzje podejmie sędzia?  

K+  

12 
Jaką decyzję podejmie sędzia, gdy obrońca znajdujący się we własnym polu karnym 

pozbawia przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki poprzez atak, który zagrażał 
bezpieczeństwu przeciwnika?  

K++  

13 
Sędzia podyktował rzut wolny pośredni, ale zapomniał zasygnalizować to uniesionym 

ramieniem w czasie jego wykonania. Z wykonanego rzutu piłka wpadła bezpośrednio do 
bramki przeciwników. Podaj decyzję sędziego.  

J  

14 
Na boisko wbiegł zawodnik rezerwowy i znajdując się w polu  karnym wybił nogą piłkę 

zmierzającą do pustej bramki jego drużyny. Podaj decyzję sędziego  K++  

 

G – grać dalej J   – jeszcze raz R     – rzut rożny TAK / NIE 

B – rzut wolny bezpośredni  S   – rzut sędziowski Z      – zakończenie +     – napomnienie 

P – rzut wolny pośredni  Br – bramka Rb   – rzut od bramki  ++   – wykluczenie 

K – rzut karny  W  – wrzut A, B, C, D, E – wpisz wszystkie poprawne warianty 
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15 

Obrońca stojąc na 12 metrze od własnej bramki popełnił przewinienie w stosunku do 

będącego poza polem karnym sędziego, k rzycząc: „ Ile Ci zapłacili za tego karnego…?”.  
Sytuacja miała miejsce w czasie gry. Jakie decyzje podejmie sędzia po jej przerwaniu?  P++  

16 

Napastnik biegnący z piłką, znalazł się 18 metrów od bramki 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 widz ąc to 

przerwał grę. Jaka będzie decyzja sędziego?  

B++  

17 
Obrońca we własnym polu karnym, 7 m od bramki, robi wślizg,  aby wybić piłkę spod nogi 
napastnika, który zamierza oddać st rzał do pustej bramki. Obrońca zamiast trafić w piłkę,  

trafia nieostrożnie w stopę napastnika, powodując jego upadek. Podaj decyzję sędz iego.  
K+  

18 
Sfrustrowany zawodnik kopnął mocno współpartnera. W tym momencie piłka była w grze, a 
przewinienie miało miejsce w ich polu karnym. Decyzja? K++  

19 
Czy w czasie procedury wymiany, zawodnik wymieniany musi zawsze opuszczać pole gry na 

wysokości linii środkowej?  NIE  

20 
Czy rozgrzewającym się rezerwowym zawodnikom z pola może towarzyszyć trener 
bramkarzy tej drużyny?  TAK  

21 
Czy kontuzja bramkarza jest jedynym wyjątkiem od przepisu mówiącego, że zezwolenie 
sędziego na wejście na pole gry służb medycznych do kontuzjowanego zawodnika oznacza 

konieczność opuszczenia pola gry przez tegoż zawodnika?  

NIE  

22 

Udzielanie pomocy medycznej na polu gry kontuzjowanemu zawodnikowi, który doznał urazu 
na skutek nierozważnego ataku (po którym przeciwnik został napomniany), zakończyło się 
minutę od momentu odgwizdania faulu. Opatrywany zawodnik nie był bramkarzem. Czy 

możliwa jest sytuacja, gdy mimo to sędzia pozwoli mu pozostać na polu gry?  

TAK  

23 
Czy zawodnik zachowuje się gwałtownie, agresywnie, gdy używa lub próbuje użyć 
nieproporcjonalnej siły bądź brutalności wobec współpartnera, osoby funkcyjnej, widza lub 
jakiejkolwiek innej osoby, bez względu na to, czy doszło do kontaktu?  

TAK  

24 
Zawodnik biegnący z piłką został sfaulowany w nierozważny sposób. Sędzia zastosował 

korzyść, jednak współpartner sfaulowanego zawodnika, który przejął pełną kontrolę nad piłką,  
próbując przedryblować rywala, stracił ją. Decyzja sędziego?  

G+  

25 Na boisko wbiegł zawodnik rezerwowy i wybił nogą piłkę zmierzającą do pustej bramki.  K++/B++  

26 

Obrońca próbując zablokować dośrodkowanie sprzed linii bramkowej, wewnątrz  własnego 
pola karnego, wykonuje spóźniony wślizg i trafia korkami w kostkę już poza boiskiem 

przeciwnika, który zdążył zagrać piłkę pozostającą cały czas na polu gry. Sędzia 
zinterpretował wślizg obrońcy jako wykonany bez zważania na bezpieczeństwo przeciwnika.  
Decyzja? 

K+  

27 

Piłka ostatnio zagrana przez napastnika wyszła poza pole gry, przewracając chorągiewkę 

rożną i nie było możliwości jednoznacznej oceny, przez którą linię (bramkową czy boczną) 
piłka opuściła pole gry. Napastnik drużyny atakującej szybko umocował chorągiewkę rożną i 
wykonał rzut rożny do współpartnera, który będąc na pozycji spalonej zdobył bramkę. Podaj 

decyzję sędziego.  

Rb  

28 
Zawodnik rezerwowy wszedł na pole gry bez zgody sędziego i w czasie gry nierozważnie 
popchnął przeciwnika we własnym polu karnym. Podaj decyzję sędziego.  K+; ++  

29 

Podczas rzutów z punktu karnego sędzia może zmienić bramkę, na którą wykonywane są 
rzuty z powodu: 
A – zachowania kibiców 

B – stanu murawy  
C – nie ma takiej możliwości  

A; B  

30 

A. Przepisy Gry zabraniają zawodnikom rezerwowym m.in.:  
B. A – palenia e-papierosów w strefie technicznej  

C. B – pełnienia funkcji masażysty 
D. C -  jedzenia i picia w strefie technicznej  
E. D – pełnienia funkcji kierownika drużyny  

F. E – udzielania wskazówek zawodnikom ( poza sytuacją, gdy pełnią funkcję trenera,  
asystenta trenera, trenera bramkarzy oraz kierownika drużyny)  

A; B; E  

 


