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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

5.III

Lp
.

Pytanie Odpowiedź Ocena 
Komisji

1. Czy rozmyślna parada obronna może być wykonana tylko przez bramkarza? N

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

3. Czy za usiłowanie zagrania piłki ręką dyktuje się rzut wolny bezpośredni? N

4. Czy w czasie procedury wymiany rezerwowy bramkarz również musi zawsze wchodzić na
pole gry na wysokości linii środkowej? T

5. Czy  zgodnie  z  Przepisami  Gry  możliwa  jest  sytuacja,  gdy  sędzia  pokaże  żółtą  kartkę
zawodnikowi będącemu poza polem gry? T

6.

Zawodnik  wykonał  rzut  wolny  bezpośredni  spoza  własnego  pola  karnego  i  widząc
nabiegającego przeciwnika zagrał piłkę powtórnie. Mimo tego zagrania przeciwnikowi udało
się przejąć piłkę, tak że znalazł się on sam na sam z bramkarzem. Czy stosując korzyść
sędzia postąpi prawidłowo?

T

7.
W serii rzutów z punktu karnego wszyscy uprawnieni zawodnicy wykonali po swoim rzucie
(11 kolejek). Czy w kolejnej sekwencji rzutów drużyny mogą zmienić kolejność zawodników
wykonujących rzuty?

T

8.

Mimo niewłaściwego  zachowania  lekarza  drużyny  gospodarzy,  sędzia  nie  usunął  go  ze
strefy technicznej, gdyż był on jedyną osobą na obiekcie uprawnioną do udzielania pomocy
medycznej.  Sędzia  nie  chciał  przedwcześnie  kończyć  zawodów  i  kierował  się  w  tym
wypadku duchem gry. Czy jego działanie było prawidłowe?

N

9.

Obrońca w celu przerwania korzystnej akcji nierozważnie zaatakował wślizgiem napastnika,
powodując jego upadek. Sędzia zastosował korzyść, widząc, że drużyna poszkodowana ma
szansę 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?

N

10
Przy  wykonywaniu  rzutu  karnego  napastnik  –  współpartner  wykonawcy,  ustawił  się  na
wysokości punktu karnego. Jako że napastnik nie łamał Art. 11, sędzia mu na to zezwolił.
Czy słusznie?

N

11
Sędzia nie dopuścił  do udziału w meczu bramkarza gości w związku z jego ordynarnym
zachowaniem podczas rozgrzewki.  Czy w związku  z  tym słusznie  zrobił,  zezwalając  na
dopisanie do protokołu kolejnego bramkarza tego zespołu?

N

12 Czy sędzia  może zdecydować,  że  strefa  rozgrzewki  zawodników rezerwowych zostanie
zlokalizowana wzdłuż linii bocznej naprzeciwko sędziego asystenta nr 2? T

13
Czy  ostrzeżenie,  wykonane  w  ramach  „polityki  trzech  kroków”,  wobec  jednej  z  osób
funkcyjnych,  traktowane jest  jako  wykonane wobec wszystkich  osób  będących  w  danej
strefie technicznej?

T

14 Czy próba dokonania gwałtownego agresywnego zachowania zawsze musi zostać ukarana
wykluczeniem? T
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15

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,  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 było prawidłowe?

T

                                                                                                                                                               Liczba punktów



Olkusz, Wrzesień 2018 [EGZAMIN TEORETYCZNY]

Lp. Pytanie Odpowied
ź

Ocena 
Komisji

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

                                                                                                                                                               Liczba punktów


