
KATALOG PYTAŃ Z PRZEPISÓW GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ 
  
Przepisy gry obowiązujące od 1 lipca 2010 r. 
Niektóre pytania mogą mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową! 
  
1. Jakie są zgodne z „Przepisami gry w piłkę ręczną” wymiary boiska do 
gry?  
a) 40 x 20 m,  
b) 42 x 20 m,  
c) 38 x 18 m,  
d) długość pomiędzy 38 i 42 m, szerokość pomiędzy 18 i 22 m.  
  
2. Ile wynoszą wymagane przez przepisy wymiary w świetle bramki?  
a) 1.92 x 2.92 m,  
b) 2.00 x 3.00 m,  
c) 2.05 x 3.05 m,  
d) 2.08 x 3.08 m.  
  
3. Podczas wykonywania rzutu od bramki, bramkarz A dotyka linii pola 
bramkowego stopą jednej nogi. Jaka powinna być decyzja sędziego?  
a) powtórzyć rzut od bramki na sygnał gwizdka sędziego,  
b) rzut wolny dla drużyny B,  
c) grać dalej.  
  
4. Piłka leży na linii pola bramkowego. Atakujący zawodnik A7 podnosi 
piłkę i stara się zdobyć bramkę. W momencie, gdy znajduje się on w 
sytuacji pewnej do zdobycia bramki, zostaje zaatakowany w sposób 
niezgodny z przepisami gry. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) rzut wolny dla drużyny B,  
b) rzut wolny dla drużyny A,  
c) rzut karny dla drużyny A,  
d) rzut od bramki dla drużyny B.  
  
5. Po sygnale gwizdka sędziego na wykonanie rzutu karnego, bramkarz 
drużyny A staje stopą jednej nogi na linii 4 m, nie przekraczając tej linii. 
Rzucona piłka zmierza ponad poprzeczkę. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?  
a) powtórzyć rzut karny po sygnale gwizdka,  
b) ponieważ nie padła bramka, wznowienie gry rzutem od bramki,  
c) pozycja bramkarza jest właściwa – brak reakcji.  
  
6. Jaką szerokość musi mieć linia bramkowa pomiędzy słupkami bramki?  
a) 5 cm,  
b) 6 cm,  
c) 8 cm,  



d) 10 cm. 
  
7. Na krótko przed końcem meczu zawodnik B2 znajdujący się przy linii 
pola bramkowego drużyny przeciwnej otrzymuje piłkę i stara się zdobyć 
bramkę, ale jest faulowany. Zanim piłka opuściła rękę B2, rozlega się 
sygnał gwizdka kończący grę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) koniec meczu,  
b) rzut wolny dla drużyny B,  
c) rzut karny dla drużyny B,  
d) koniec meczu, opis w protokole. 
  
8. Na krótko przed końcem I połowy meczu, drużyna A wykonuje rzut 
karny. Piłka rzucona przez A9 odbija się od poprzeczki, a następnie od 
pleców bramkarza B2, stojącego w odległości ok. 3 m przed bramką, po 
czym wpada do bramki drużyny B. W momencie, gdy piłka odbita od 
poprzeczki znajduje się w locie w kierunku pleców bramkarza B2 
następuje sygnał gwizdka sędziego mierzącego czas. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?  
a) bramka,  
b) powtórzyć rzut karny,  
c) przerwa w spotkaniu, bez dodatkowej decyzji.  
  
9. Po upływie czasu gry należy jeszcze wykonać rzut karny. Sędziowie 
czekają na jego efekt rzutu. Który z sędziów powinien zakończyć grę?  
a) pierwszy wpisany do protokołu,  
b) jeden z sędziów,  
c) sędzia w polu gry,  
d) sędzia bramkowy.  
  
10. Kiedy rozpoczyna się mecz?  
a) po sygnale gwizdka sędziego wymienionego w protokole na pierwszym 
miejscu,   
b) gdy piłka opuści rękę zawodnika wykonującego rzut rozpoczynający grę,  
c) gdy sędzia mierzący czas uruchomi stoper lub oficjalny zegar boiskowy,  
d) po sygnale gwizdka sędziego w polu gry, na wykonanie rzutu 
rozpoczynającego grę.  
  
11. Jeżeli w celu wyłonienia zwycięzcy wykonywane będą rzuty karne, 
kto decyduje, na którą bramkę będą wykonywane rzuty?  
a) drużyna, która wygra losowanie,  
b) drużyna, która przegra losowanie,  
c) sędziowie,  
d) sędzia wymieniony na pierwszym miejscu w protokole zawodów.  
  
12. Automatyczny sygnał kończący grę następuje w momencie, gdy piłka 



obroniona przez bramkarza zmierza w kierunku linii końcowej. 
Sędziowie stwierdzają, że mecz zakończył się o 5 min. za wcześnie. 
Ponieważ zawodnicy znajdują się jeszcze na boisku, gra zostaje 
wznowiona:  
a) rzutem od bramki,  
b) rzutem wolnym,  
c) bez sygnału u gwizdka,  
d) po sygnale gwizdka.  
  
13. Po sygnale automatycznym kończącym I połowę spotkania, sędzia 
natychmiast zauważa, że skończyła się ona o 1 min. za wcześnie. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a) przedłużyć czas gry II połowy o 1 min.,  
b) przerwa w spotkaniu, 1 min. nie jest dogrywana,  
c) po przerwie drużyny grają przez 1 min. na tych samych stronach boiska, jakie 
zajmowały przed przerwą, po 1 min. następuje zmiana stron i rozpoczęcie II 
połowy spotkania,  
d) zatrzymać zawodników na boisku i nakazać dogranie pozostałej 1 min. czasu 
gry.  
  
14. Drużyna A wykonuje rzut na bramkę. Bramkarz B chwyta piłkę i w 
tym momencie rozlega się sygnał kończący grę. Sędziowie zwracają 
uwagę sędziemu mierzącemu czas, że do zakończenia czasu gry drugiej 
połowy pozostało jeszcze 30 sek. Wszyscy zawodnicy znajdują się nadal 
na boisku. W jaki sposób należy wznowić grę?  
a) rzut wolny dla drużyny B,  
b) rzut od bramki,  
c) rzut wolny dla drużyny A,  
d) po sygnale gwizdka,  
e) bez sygnału gwizdka.  
  
15. Ile kolorów może mieć piłka?  
a) 1,  
b) 2,  
c) 3,  
d) wiele.  
  
16. Którą z czterech piłek powinni wybrać sędziowie dla drużyn męskich 
w wieku16 lat i starszych?  
a) obwód 57 cm, waga 450 g,  
b) obwód 58 cm, waga 400 g,  
c) obwód 59 cm, waga 425 g,  
d) obwód 60 cm, waga 500 g.  
  
17. Którą z czterech piłek powinni wybrać sędziowie dla drużyn żeńskich 



w wieku 14 lat i starszych?  
a) obwód 53 cm, waga 350 g,  
b) obwód 54 cm, waga 300 g,  
c) obwód 55 cm, waga 425 g,  
d) obwód 56 cm, waga 375 g.  
  
18. Na krótko przed rozpoczęciem meczu, zawodnik A11 ulega poważnej 
kontuzji tak, że jest niezdolny do gry. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a) A11 nie może być zastąpiony,  
b) A11 może być zastąpiony za zgodą przeciwnika,  
c) A11 może być zastąpiony, zawodnik zastępujący może posiadać numer 11 i 
musi być wpisany do protokołu zawodów,  
d) A11 może być zastąpiony, ale zawodnik zmieniający go nie może posiadać 
numeru 11.  
  
19. Drużyna B przybywa na zawody z pięcioma zawodnikami z pola. 
Bramkarz jest nieobecny w momencie rozpoczęcia spotkania i kapitan 
drużyny B wyznacza zawodnika B5 na bramkarza. Jakie są dalsze 
konsekwencje dla zawodnika B5?  
a) B5 może grać jako zawodnik występujący w polu gry w każdej chwili, o ile 
tylko dokona prawidłowej zmiany,  
b) B5 nie może grać jako zawodnik występujący w polu gry,  
c) B5 może grać jako zawodnik występujący w polu gry, jeżeli wyrażą na to 
zgodę osoby towarzyszące drużynie A, 
d) B5 może grać jako zawodnik występujący w polu gry, gdy tylko właściwy 
bramkarz będzie obecny.  
  
20. Krótko po rozpoczęciu meczu prezes klubu drużyny gospodarzy A 
siada na ławce zmian wraz z dwiema osobami towarzyszącymi oraz 
masażystą i trenerem. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) bramkarz rezerwowy musi stać za ławką zmian,  
b) prezes klubu musi opuścić ławkę zmian,  
c) jedna z osób towarzyszących musi opuścić ławkę zmian,  
d) ławkę zmian muszą opuścić osoby nie wpisane do protokołu zawodów,   
e) osoba odpowiedzialna za drużynę otrzymuje karę progresywną.  
  
21. Jaka jest minimalna liczba zawodników w drużynie, którzy muszą 
być wpisani do protokołu zawodów i obecni na boisku w momencie 
rozpoczęcia spotkania?  
a) 5 zawodników,  
b) 4 zawodników z pola gry i 1 bramkarz,  
c) 5 zawodników z pola gry i 1 bramkarz,  
d) 6 zawodników z pola gry. 
  



22. Cztery scenariusze- kto jest uprawniony do gry?  
a) zawodnik, który jest obecny w momencie rozpoczęcia spotkania i jest wpisany 
do protokołu,  
b) zawodnik, który jest nieobecny w momencie rozpoczęcia spotkania, ale jest 
wpisany do protokołu,  
c) zawodnik, który jest obecny w momencie rozpoczęcia spotkania, ale nie jest 
wpisany do protokołu,  
d) zawodnik, który otrzyma pozwolenie na grę od sędziego mierzącego czas, ale 
nie jest wpisany do protokołu.  
  
23. Na początku spotkania w drużynie A jest obecnych tylko 6-ciu 
zawodników. Zaraz po rozpoczęciu meczu przybywają spóźnieni 
zawodnicy i zawodnik A7 wbiega bezpośrednio na boisko z własnej 
strefy zmian. A7 nie jest wpisany do protokołu. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) dyskwalifikacja dla A7,  
b) wykluczenie dla zawodnika A7 i wpisanie go do protokołu,  
c) wpisanie A7 do protokołu i opis sytuacji,  
d) kara progresywna dla osoby odpowiedzialnej za drużynę A.  
  
24. Podczas szybkiego ataku drużyny A, zawodnik B7 wchodzi na boisko 
jako zawodnik dodatkowy i obejmuje A5, będącego w sytuacji pewnej do 
zdobycia bramki, uniemożliwiając mu zdobycie bramki. Jaka powinna 
być decyzja sędziego?   
a) wykluczenie dla B7,  
b) dyskwalifikacja dla B7,  
c) dyskwalifikacja z opisem dla B7,  
d) rzut wolny,  
e) rzut karny.  
  
25. Sędziowie zarządzili rzut wolny dla drużyny A sprzed linii rzutów 
wolnych drużyny B. Następuje sygnał od sędziego mierzącego czas i 
zatrzymane zegara. Sędziowie pytają o powód interwencji. Sędzia 
mierzący czas informuje, że zawodnik A9 dokonał złej zmiany. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a) rzut wolny dla drużyny A sprzed linii rzutów wolnych drużyny B,  
b) rzut wolny dla drużyny B sprzed linii rzutów wolnych,  
c) rzut wolny dla drużyny B z linii zmian drużyny A,  
d) wykluczenie dla A9.  
  
26. W czasie przerwy w grze B14 wchodzi na boisko po dokonaniu 
prawidłowej zmiany, lecz pomimo to następuje sygnał gwizdka od 
sędziego mierzącego czas, gdyż B14 nie jest wpisany do protokołu 
zawodów. Okazuje się, że w protokole zawodnik ten posiada numer 18. 
Prawidłowa decyzja?  



a) kara progresywna dla osoby odpowiedzialnej za drużynę B,  
b) rzut wolny dla drużyny A w okolicy stolika sędziowskiego,  
c) korekta numeru w protokole zawodów,  
d) wznowienie gry rzutem odpowiednim do sytuacji zaistniałej w momencie 
przerwania gry, opis w protokole.  
  
27. Drużyna A zamierza wykonać rzut wolny po sygnale kończącym grę. 
Kolejno zawodnicy A3 i następnie A4 opuszczają boisko i wchodzą do 
strefy zmian. Następnie, najpierw A5, a potem A6 wchodzą na boisko. 
Które z następujących stwierdzeń, jest/są prawidłowe?  
a) sędzia mierzący czas sygnalizuje gwizdkiem, że nastąpiła zła zmiana w 
drużynie A,  
b) A4 otrzymuje karę wykluczenia za zła zmianę,  
c) A6 otrzymuje karę wykluczenia za złą zmianę,  
d) sędzia mierzący czas nie sygnalizuje gwizdkiem przekroczenia przepisów.  
  
28. Spóźniony zawodnik B8, który nie jest wpisany do protokołu, wbiega 
prosto z szatni na boisko i powoduje utratę sytuacji pewnej do zdobycia 
bramki dla drużyny A. Dokonuje tego popychając z tyłu zawodnika 
drużyny przeciwnej rzucającego z wyskoku, w taki sposób, że traci on 
kontrolę nad swoim ciałem. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut karny dla drużyny A,  
b) rzut wolny dla drużyny A,  
c) dyskwalifikacja dla B8,  
d) dyskwalifikacja z opisem dla B8,  
e) kara progresywna dla osoby odpowiedzialnej za drużynę B.  
  
29. Kiedy jest dozwolone wejście na boisko „dwóch osób” 
(towarzyszących i/lub zawodników) z drużyny?  
a) w trakcie zatrzymania czasu gry,  
b) w trakcie zatrzymania czasu gry po zezwoleniu sędziego,  
c) gdy zawodnik uległ kontuzji,  
d) po zezwoleniu przez sędziego mierzącego czas.  
  
30. Sędzia daje sygnał gwizdkiem i zatrzymuje czas gry (time-out) z 
powodu trzeciego wykluczenia zawodnika A2. W czasie, gdy sędzia 
odwraca się w kierunku sędziego mierzącego czas i sekretarza w celu 
pokazania kary dyskwalifikacji, trener drużyny A wbiega na boisko i 
protestuje przeciwko wykluczeniu. Jedna z osób towarzyszących 
drużyny A otrzymała już uprzednio karę upomnienia. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) dyskwalifikacja trenera i zmniejszenie liczby zawodników na boisku przez 2 
min.,  
b) upomnienie dla trenera,  
c) dyskwalifikacja z opisem dla trenera,  



d) wykluczenie trenera.  
  
31. W czasie przerwy w grze (time-out), spowodowanej kontuzją 
zawodnika, dodatkowy zawodnik drużyny A wbiega na boisko, pomimo 
że sędziowie nie zezwolili na wejście na boisko. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) upomnienie zawodnika,  
b) wykluczenie zawodnika,  
c) dyskwalifikacja zawodnika,  
d) wykluczenie zawodnika i zmniejszenie liczby zawodników drużyny A na boisku 
przez 2 minuty.  
  
32. Tuż przed końcem meczu drużyna B wykonuje rzut wolny 
bezpośredni. Zanim piłka wpadła do bramki rozległ się automatyczny 
sygnał kończący grę. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) koniec meczu,  
b) powtórzyć rzut wolny dla drużyny B ,  
c) powtórzyć rzut wolny dla drużyny B po sygnale gwizdkiem sędziego,  
d) rzut karny dla drużyny B.  
 
33. Sędzia w polu gry zatrzymuje czas gry (time-out) z powodu kontuzji 
zawodnika drużyny A i zezwala lekarzowi tej drużyny na wejście na 
boisko. Trener drużyny B również wchodzi na boisko i udziela 
wskazówek bramkarzowi. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) nic, gdyż sygnał zezwala na wejście na boisko wszystkim zawodnikom i 
osobom towarzyszącym obu drużyn,  
b) upomnienie dla wszystkich czterech osób towarzyszących drużyny B, 
dyskwalifikacja w wypadku powtórnego zachowania tego typu,  
c) upomnienie dla osoby odpowiedzialnej za drużynę B,  
d) trener drużyny B otrzymuje upomnienie.  
  
34. Bramkarz A16 ulega kontuzji i musi zostać zastąpiony przez A5. A5 
zmienia koszulkę. Po 20 minutach A16 jest zdolny do gry i trener 
dokonuje zmiany. A5 ponownie wchodzi na boisko, jako zawodnik z pola 
gry, bez zgłoszenia tego sędziemu sekretarzowi. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) nic, bo jest to dozwolone,  
b) rzut wolny dla drużyny B,  
c) wykluczenie dla A5,  
d) dyskwalifikacja A5.  
  
35. Będąca w powietrzu piłka zmierza w kierunku linii bocznej. A3 
zagrywa piłkę ręką do A7 zanim piłka przekracza linię boczną, ale 
czyniąc to, stawia stopę jednej nogi poza boiskiem. A7 chwyta piłkę i 
zdobywa bramkę. Jaka powinna być decyzja sędziego?   



a) rzut z linii bocznej dla B,  
b) rzut wolny dla B,  
c) bramka,  
d) wykluczenie dla A3.  
 
36. W drodze do szatni, między pierwszą a drugą połową meczu, osoba 
towarzysząca z drużyny A wyraża niezadowolenie w stosunku do 
sędziów. Trener drużyny A otrzymał już wcześniej upomnienie. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a) kara wykluczenia dla osoby towarzyszącej z drużyny A,  
b) dyskwalifikacja,  
c) drużyna A rozpoczyna drugą połowę meczu z jednym zawodnikiem mniej na 
boisku przez 2 minuty,  
d) opis w protokole zawodów.  
  
37. A4 opuszcza boisko poza własną strefę zmian i zanim tam dociera, 
A11 wchodzi na boisko we właściwym miejscu. Jaką decyzję powinni 
podjąć sędziowie po sygnale gwizdkiem sędziego mierzącego czas?  
a) rzut wolny przeciwko A z miejsca, gdzie A4 opuścił boisko,  
b) rzut wolny przeciwko A z linii zmian drużyny A,  
c) wykluczenie A4,  
d) wykluczenie A11,  
e) wykluczenie A11 i A4. 
  
38. B3 dokonuje pierwszej złej zmiany w czasie przerwy w grze. 
Sytuacja ta była poprzedzona decyzją o rzucie wolnym dla drużyny B. B3 
nie był uprzednio upomniany, ani wykluczony w tym meczu. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a) upomnienie dla B3,  
b) wykluczenie dla B3,  
c) rzut wolny dla drużyny A,  
d) rzut wolny dla drużyny B.  
  
39. Po podyktowaniu rzutu karnego dla drużyny A, zawodnik A27, który 
zostaje wyznaczony do wykonania tego rzutu, dokonuje złej zmiany. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) rzut karny dla A,  
c) rzut od bramki dla B,  
d) wykluczenie dla A27.  
 
40. Drużyna A zdobywa bramkę. Sędziowie nie dali jeszcze sygnału na 
wznowienie gry, gdy B10 wchodzi na boisko zanim opuszcza je zawodnik 
B6. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) rzut rozpoczynający grę,  



b) rzut wolny dla drużyny A,  
c) wykluczenie dla B10,  
d) wykluczenie dla B6.  
  
41. Drużyna A liczy tylko 12-tu zawodników w chwili rozpoczęcia gry. 
Dwóch zawodników będących bramkarzami spóźnia się, lecz pomimo to 
drużyna A zaczyna grę z jednym z dwunastu zawodników z pola gry, 
jako bramkarzem. Które stwierdzenia są prawidłowe?  
a) zawodnik z pola gry, który rozpoczyna grę jako bramkarz musi posiadać 
numer 1, 12 lub 16 w protokole,  
b) zawodnik z pola gry, który rozpoczyna grę jako bramkarz może później grać w 
polu gry,  
c) spóźnieni bramkarze muszę posiadać 1 numery 1, 12 lub 16 w protokole,  
d) jeden ze spóźnionych bramkarzy może występować jedynie jako zawodnik z 
pola gry.  
  
42. W czasie przerwy w grze (time-out) A5 dokonuje złej zmiany. Jest to 
pierwsza zła zmiana drużyny A. W momencie zatrzymania czasu gry 
drużyna A była w posiadaniu piłki. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) brak kary,  
b) upomnienie A5,  
c) wykluczenie A5,  
d) rzut wolny dla B,  
e) drużyna A pozostaje w posiadaniu piłki.  
  
43. Bramkarz A3 chce wykonać rzut karny. W celu obrony pustej bramki, 
będący w stroju bramkarza zawodnik A15 wchodzi na boisko, uprzednio 
dokonując prawidłowej zmiany z zawodnikiem z pola gry. Jaka powinna 
być decyzja sędziego?   
a) wykluczenie dla A3,  
b) wykluczenie dla A15,  
c) brak kary,  
d) rzut karny dla A,  
e) rzut wolny dla B z linii zmian drużyny A.  
 
44. A5 znajduje się w sytuacji pewnej do zdobycia bramki. Trener 
drużyny A lży sędziego mierzącego czas, który daje sygnał gwizdkiem w 
momencie, gdy A5 zamierza właśnie oddać rzut. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) kara dla trenera drużyny A,  
c) rzut wolny dla A,  
d) rzut karny dla A,  
e) opis w protokole zawodów. 
  



45. A6 był już dwukrotnie wykluczony, A6 dokonuje drugiej złej zmiany 
swojej drużyny. Jaka jest prawidłowa decyzja sędziów, jeżeli zawodnik 
ten dopuścił się wybitnie niesportowego zachowania po tym, jak 
sędziowie poinformowali go o złej zmianie?  
a) wykluczenie dla A6,  
b) dyskwalifikacja A6,  
c) opis w protokole,  
d) drużyna A gra przez 2 min. w składzie zmniejszonym o 1 zawodnika,  
e) drużyna A gra przez 2 min. w składzie zmniejszonym o 2 zawodników,  
f) drużyna A gra przez 4 min. w składzie zmniejszonym o 1 zawodnika.  
  
46. Podczas szybkiego ataku drużyny A, w sytuacji pewnej do zdobycia 
bramki, zawodnik B3 dokonuje złej zmiany. Sędziowie mierzący czas i 
sekretarz nie reagują na to zdarzenie, ale dostrzega je sędzia w polu 
gry. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) natychmiastowa kara wykluczenia dla B3 i rzut wolny dla drużyny A,  
b) natychmiastowa kara wykluczenia dla B3 i rzut karny dla drużyny A,  
c) odczekać na zakończenie akcji, następnie wykluczenie dla B3 i rzut wolny dla 
drużyny A,  
d) odczekać na zakończenie akcji, następnie wykluczenie dla B3 i wznowienie gry 
rzutem odpowiednim do zaistniałej sytuacji.  
 

47. Bramkarz A broni rzut na bramkę ,i piłka toczy się wzdłuż linii 
bocznej boiska przy ławce zmian drużyny A. Siedzący na ławce zmian A5 
wystawia nogę na boisko i zatrzymuje piłkę tak, aby A4 mógł chwycić 
piłkę zanim wyjdzie ona poza linię boczną. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut wolny dla drużyny B,  
b) rzut z linii bocznej dla drużyny B,  
c) wykluczenie dla A5,  
d) dyskwalifikacja dla A5.  
  
48. Na 30 sek. przed zakończeniem kary wykluczenia A3 wchodzi na 
boisko nie wpływając na przebieg gry. Drużyna A jest w posiadaniu piłki. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla drużyny B,  
b) rzut wolny dla drużyny A,  
c) wykluczenie dla A3 i drużyna A jest dodatkowo pomniejszona o jednego 
zawodnika na boisku przez 30 sek.,  
d) kara 30 sek. dla A3 i drużyna A jest dodatkowo pomniejszona o jednego 
zawodnika na boisku przez 2 min.,  
e) dyskwalifikacja dla A3 i drużyna A jest dodatkowo pomniejszona o jednego 
zawodnika na boisku przez 30 sek. 
 
49. Bramkarz A13 chce szybko zagrać piłkę do partnera rzutem od 



bramki. Czyniąc to trzyma piłkę nad linią bramkową pomiędzy słupkami 
bramki. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) grać dalej,  
b) rzut od bramki po sygnale gwizdkiem,  
c) bramka dla przeciwnika,  
d) rzut wolny dla przeciwnika.  
  
50. Zawodnik A5 otrzymuje karę wykluczenia. Po 1 min. i 45 sek. trener 
wysyła A5 z powrotem na boisko. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) A5 otrzymuje następne wykluczenie na 2 min. i 15 sek.,  
b) dyskwalifikacja A5 i drużyna A musi być pomniejszona na boisku na pozostały 
czas trwania kary, tj. 15 sek.,  
c) kolejne wykluczenie A5 i drużyna A musi być pomniejszona na boisku na 
pozostały czas trwania kary, tj. 15 sek. 
  
51. Zawodnik A2 otrzymuje karę wykluczenia, ale po 1 min. trener 
wysyła go ponownie na boisko. Zanim sędzia mierzący czas dał sygnał 
gwizdkiem, A spowodował utratę sytuacji pewnej do zdobycia bramki 
dla drużyny B. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla B i dodatkowe wykluczenie dla A2,  
b) rzut karny dla B, dodatkowe wykluczenie dla A2 i dodatkowe zmniejszenie 
liczby zawodników na boisku drużyny A na pozostały czas odbywanej kary 
zawodnika A2,  
c) rzut karny, dyskwalifikacja dla A2 i dodatkowe zmniejszenie liczby zawodników 
na boisku drużyny A na pozostały czas odbywanej kary zawodnika A2,  
d) karny, dyskwalifikacja z opisem dla A2 i dodatkowe zmniejszenie liczby 
zawodników na boisku drużyny A na pozostały czas odbywanej kary zawodnika 
A2. 
  
52. Po zakończeniu kary wykluczenia bramkarz B chce dołączyć do 
swojej drużyny, która gra w obronie. Wchodzi na boisko ubrany w strój 
bramkarza i zajmuje pozycję na skrzydle, jako szósty zawodnik w polu 
gry drużyny B. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) grać dalej,  
b) rzut karny dla drużyny A,  
c) rzut wolny dla drużyny A,  
d) wykluczenie dla bramkarza B.  
  
53. Na 20 sek. przed końcem meczu drużyna A prowadzi 20-19. 
Bramkarz A16 opóźnia wykonanie rzutu od bramki, odbijając piłkę w 
polu bramkowym. Jakie jest prawidłowe postępowanie sędziów?  
a) zatrzymanie czasu gry (time-out),  
b) rzut wolny przeciwko A,  
c) sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu od bramki,  
d) wykluczenie A16,  



e) pokazanie sygnalizacji ostrzeżenia o grze pasywnej.  
  
54. Bramkarz B broni rzut na bramkę i rozpoczyna kontratak. Czyniąc to 
przekracza linię pola bramkowego stopą lewej nogi. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) grać dalej,  
b) rzut wolny dla drużyny A,  
c) powtórzyć rzut od bramki po sygnale gwizdkiem.  
  
55. Bramkarz A stoi poza polem bramkowym w polu gry. W czasie 
przyjmowania piłki od zawodnika swojej drużyny, bramkarz robi krok do 
tyłu, stawiając stopę jednej nogi we własnym polu bramkowym, podczas 
gdy stopa drugiej nogi pozostaje w polu gry. Prawidłowa decyzja?  
a) rzut karny dla drużyny B,  
b) grać dalej,  
c) rzut wolny dla drużyny B,  
d) wykluczenie dla bramkarza.  
  
56. Bramkarz A1 broni rzut na bramkę i rzuca się za piłką , która zmierza 
w kierunku pola gry. A1 próbując opanować piłkę, opuszcza pole 
bramkowe i będąc w polu gry, podaje piłkę do zawodnika swojej 
drużyny. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) grać dalej,  
c) rzut od bramki dla A po sygnale gwizdkiem.  
  
57. Piłka toczy się po podłożu w polu bramkowym drużyny A. B8 podnosi 
piłkę i zdobywa bramkę. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla A,  
b) rzut od bramki dla A,  
c) bramka,  
d) rzut rozpoczynający grę.  
  
58. Bramkarz B broni rzut na bramkę. Piłka toczy się w kierunku pola 
gry. W celu zapobieżenia przechwyceniu piłki przez oczekującego przy 
linii pola bramkowego A15, bramkarz wybija stopą piłkę poza linię 
końcową, zanim A15 zdołał ją chwycić. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut karny dla drużyny A,  
b) rzut wolny dla drużyny A,  
c) grać dalej,  
d) kara progresywna dla bramkarza B za spowodowanie zagrożenia dla 
przeciwnika.  
  
59. Bramkarz A nie opanowuje piłki, która zmierza w poprzek pola 



bramkowego w kierunku linii bocznej. Bramkarz zagrywa piłkę stopą i 
wybija ją poza linię końcową. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut od bramki dla drużyny A,  
b) rzut wolny dla drużyny B,  
c) rzut z linii bocznej dla drużyny B,  
d) kara progresywna dla bramkarza.  
  
60. Przy wyniku spotkania: 20-20, B7 przechwytuje podanie drużyny A i 
rozpoczyna kontratak; żaden z zawodników drużyny A nie stara się mu 
przeszkodzić; na boisko wbiega widz i przewraca B7, co w efekcie 
prowadzi do zamieszek z udziałem widzów na boisku. Trener drużyny B 
uderzeniem nokautuje widza, który powstrzymał B7. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) zakończenie meczu,  
b) zatrzymanie czasu gry (time-out), rzut karny dla B; dyskwalifikacja z opisem 
dla trenera drużyny B; zmniejszenie składu drużyny B na boisku przez 2 minuty,  
c) zatrzymanie czasu gry (time-out), rzut karny dla B; dyskwalifikacja dla trener 
drużyny B,  
d) zatrzymanie czasu gry (time-out), rzut karny dla B; wykluczenia dla trenera 
drużyny B.  
  
61. Bramkarz A broni rzut. Piłka toczy się przez pole bramkowe w 
kierunku pola gry, gdzie stojący samotnie B6 czeka, aby złapać piłkę. 
Bramkarz A zatrzymuje piłkę stopą w momencie, gdy piłka znajduje się 
na linii pola bramkowego. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut od bramki dla A po sygnale gwizdkiem,  
b) kara progresywna dla bramkarza A,  
c) rzut wolny dla B,  
d) rzut karny dla B.  
  
62. Sędziowie przyznali rzut wolny dla drużyny B sprzed linii rzutów 
wolnych drużyny A. Po tym, jak wszyscy zawodnicy zajęli prawidłowe 
pozycje, sędzia daje sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu. Zanim piłka 
opuściła rękę wykonującego rzut, dwaj zawodnicy z jego drużyny 
przekraczają linię rzutów wolnych drużyny A. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a) powtórzenie rzutu wolnego dla B,  
b) rzut wolny dla A,  
c) po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry,  
d) bez sygnału gwizdkiem na wznowienie gry.  
  
63. A3 stojąc stopami obu nóg w polu gry, łapie piłkę odbitą przez 
bramkarza własnej drużyny A. A3 będąc prawidłowo atakowanym przez 
B10, kilka razy odbija piłkę od podłoża we własnym polu bramkowym. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   



a) grać dalej,  
b) rzut karny dla drużyny B,  
c) rzut wolny dla drużyny B,  
d) rzut wolny dla drużyny A.  
  
64. Bramkarz A stoi w polu bramkowym z piłką w ręce, gotowy do 
wykonania rzutu od bramki. Atakujący B6 otwartą dłonią wygarnia piłkę 
trzymaną przez bramkarza. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut od bramki dla A,  
b) rzut wolny dla A,  
c) rzut od bramki po sygnale gwizdkiem,  
d) kara progresywna dla B6.  
  
65. A7 znajdując się poza polem bramkowym drużyny B chwyta piłkę 
znajdującą się w powietrzu nad polem bramkowym i zdobywa bramkę. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) bramka dla A,  
b) rzut wolny dla B,  
c) rzut od bramki dla B,  
d) rzut od bramki dla B po sygnale gwizdkiem.  
  
66. Atakowany przez kilku przeciwników A8 celowo toczy piłkę do pola 
bramkowego swojej drużyny, gdzie piłka zatrzymuje się. Bramkarz A nie 
podnosi piłki. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut od bramki,  
b) rzut od bramki po sygnale gwizdkiem,  
c) rzut karny dla B,  
d) rzut wolny dla B.  
  
67. A5 celowo zagrywa piłkę do własnego pola bramkowego. Piłka odbija 
się od słupka i toczy się w kierunku pola gry. Bramkarz A łapie piłkę i 
podaje ją do A7, który zdobywa bramkę. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut karny dla B,  
b) bramka,  
c) rzut wolny dla B,  
d) rzut od bramki dla A. 
  
68. Ryzykowne podanie od skrzydłowego B3 do obrotowego B11. W 
momencie, gdy piłka jest w powietrzu, B11 zauważa, że nie zdoła jej 
chwycić, więc wybija ją pięścią do B9, znajdującego się na środku 
boiska. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) grać dalej,  
b) rzut wolny dla drużyny A z miejsca, gdzie znajduje się B9,  
c) rzut wolny dla drużyny A sprzed linii rzutów wolnych, w okolicach, gdzie stał 



B11,  
d) wykluczenie dla B11. 
  
69. Rzut z linii bocznej dla drużyny B zostaje prawidłowo wykonany 
przez B7, który zauważa, że bramkarz A12 stoi daleko przed bramką. B7 
rzuca piłkę bezpośrednio w kierunku pustej bramki. Zawodnik z pola gry 
A3 wchodzi do pola bramkowego(po raz pierwszy w meczu) i zatrzymuje 
piłkę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) bramka,  
b) rzut wolny dla B,  
c) rzut karny dla B,  
d) kara progresywna dla A3.  
  
70. A4 stoi i łapie piłkę; następnie podskakuje i ląduje na prawej nodze, 
przeskakuje na lewą nogę i oddaje rzut. Ile kroków zrobił A4?  
a) 1,  
b) 2,  
c) 3,  
d) 4.  
  
71. Zawodnik wyskakuje i łapie piłkę, a następnie ląduje na podłożu 
stopami obu nóg równocześnie, po czym podnosi prawą stopę, wykonuje 
krok w bok i dostawia do niej lewą stopę. Ile kroków wykonał zawodnik?  
a) 1,  
b) 3,  
c) 0,  
d) 2.  
  
72. Zawodnik chwyta piłkę będąc w powietrzu, ląduje na prawej nodze i 
odbija się z niej w górę, po czym spadając najpierw stawia lewą stopę, a 
następnie prawą i oddaje rzut. Ile kroków wykonał zawodnik?  
a) 3,  
b) 2,  
c) 1,  
d) 0.  
 
73. Po zdobyciu bramki przez drużynę B, A10 wykonuje rzut 
rozpoczynający grę. Nie mogąc podać piłki do wolnego zawodnika swojej 
drużyny z pola gry, zaskakuje własnego bramkarza A17, znajdującego 
się w polu bramkowym, zagrywając do niego piłkę. A17 łapie piłkę i 
zagrywa ją do A9. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) grać dalej,  
b) rzut karny dla B,  
c) rzut wolny dla B,  
d) powtórzenie rzutu rozpoczynającego grę po korekcie.  



  
74. A5 nie mogąc z początku opanować piłki, w końcu wchodzi w jej 
posiadanie. Następnie robi trzy kroki, odbija piłkę jeden raz od podłoża, 
robi kolejne trzy kroki i zdobywa bramkę. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) bramka,  
c) rzut od bramki dla B,  
d) rzut z linii bocznej dla B.  
  
75. A4 wykonując rzut karny trafia piłką w słupek. Piłka odbija się i 
wraca do A4 nie dotykając uprzednio zawodnika drużyny A, ani 
przeciwnika. A4 rzuca piłkę do bramki. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) rzut od bramki dla B,  
c) bramka.  
  
76. A5 otrzymuje piłkę i chce rozpocząć atak. Odbijając piłkę od podłoża, 
robi przy tym pięć kroków. Następnie chwyta ponownie piłkę i podaje ją. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla drużyny B,  
b) rzut wolny dla drużyny A,  
c) grać dalej,  
d) rzut karny dla drużyny B.  
  
77. Rzut wolny dla drużyny B ma zostać wykonany po sygnale 
kończącym grę. Przed wykonaniem rzutu wolnego A8 i A9 równocześnie 
opuszczają boisko. Zostają zmienieni przez A10, który pierwszy wchodzi 
na boisko oraz A11, który wchodzi zaraz po nim. Które z poniższych 
stwierdzeń jest/są prawidłowe?  
a) sędzia mierzący czas daje sygnał gwizdkiem i informuje sędziów, iż nastąpiła 
zła zmiana w drużynie A,  
b) kara wykluczenia dla A10 w związku ze złą zmianą,  
c) kara wykluczenia dla A11 w związku ze złą zmianą,  
d) sędzia mierzący czas nie sygnalizuje przekroczenia przepisów,  
e) A11 musi wrócić do strefy zmian; jeden z zawodników A8 lub A9 może 
powrócić na boisko.  
  
78. B6 chwyta piłkę, po czym na skutek poślizgnięcia się, upada. Leżąc 
na plecach podaje piłkę do B9. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla A,  
b) grać dalej,  
c) rzut wolny dla B.  
  



79. A3 biegnąc pomiędzy dwoma zawodnikami drużyny przeciwnej rzuca 
piłkę do przodu w kierunku swojego biegu. Następnie chwyta piłkę, 
zanim dotknęła ona podłoża, uzyskując w ten sposób otwartą drogę do 
bramki. A3 odbija piłkę od podłoża jeden raz i rzuca ją do bramki. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a) bramka,  
b) rzut wolny dla B,  
c) rzut od bramki dla B.  
  
80. Po jednokrotnym skozłowaniu A7 łapie piłkę i chce podać ją do A5, 
ale A5 jest zasłonięty przez obrońcę. A7 jest tak bardzo zaskoczony, że 
upuszcza piłkę, ale łapie ją ponownie, zanim dotknęła podłoża. Jaka 
powinna być decyzja sędziego?   
a) grać dalej,  
b) rzut wolny dla B,  
c) rzut wolny dla A.  
  
81. A7 stoi na środku obrony. B3 stara się podać piłkę po podłożu. A7 po 
raz kolejny, rozmyślnie próbuje zatrzymać podanie nogą. Piłka odbija się 
od stopy A7 i wpada do bramki drużyny A. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) bramka,  
c) rzut karny dla B,  
d) kara progresywna dla A7.  
  
82. Drużynie A został przyznany rzut z linii bocznej. A8 rzuca piłkę w 
kierunku bramki drużyny B. Piłka odbija się od słupka i powraca do A8, 
który chwyta ją i zdobywa bramkę. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut od bramki dla B,  
b) bramka,  
c) powtórzenie rzutu z linii bocznej po sygnale gwizdkiem,  
d) rzut wolny dla B.  
  
83. Bramkarz A broni rzut na bramkę i rzuca się za piłką toczącą się w 
kierunku pola gry. Nikt nie przeszkadza B7 gotowemu na przejęcie piłki. 
W ostatniej chwili bramkarz A wybija piłkę ręką poza linię końcową. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) rzut z linii bocznej dla B,  
c) rzut od bramki dla A, 
d) rzut wolny dla A.  
  
84. Podczas wykonywania rzutu od bramki, piłka wypada z rąk 
bramkarzowi A9, spada na jego stopę i odbita wychodzi poza linię pola 



bramkowego w pole gry. Bramkarz A9 biegnie za piłką, chwyta ją i 
powraca z piłką do własnego pola bramkowego, w celu powtórnego 
wykonania rzutu od bramki. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) rzut karny przeciwko A,  
b) rzut wolny przeciwko A,  
c) zatrzymanie czasu gry (time-out),  
d) korekta, rzut od bramki po sygnale gwizdkiem.  
 
 
85. W jaki sposób należy karać powtarzającą się grę pasywną?  
a) rzut wolny i upomnienie,  
b) rzut wolny i wykluczenie,  
c) rzut wolny,  
d) rzut wolny i dyskwalifikacja.  
  
86. Piłka rzucona przez drużynę A odbija się od słupka bramki drużyny B, 
uderza w sędziego, stojącego w polu bramkowym w pobliżu bramki i 
wychodzi poza linię boczną. Prawidłowa decyzja?  
a) rzut wolny dla A,  
b) rzut z linii bocznej dla B,  
c) rzut od bramki dla B.  
  
87. Drużyna A wykonuje rzut z linii bocznej. Piłka rzucona przez A5 
uderza w sędziego stojącego na boisku i wpada do bramki drużyny B. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) powtórzyć rzut po sygnale gwizdkiem,  
b) rzut wolny dla B,  
c) rzut wolny dla A,  
d) bramka.  
  
88. W czasie ataku drużyny A, zawodnik obrotowy A7, nie będący w 
posiadaniu piłki, blokuje przeciwnika B4. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) kara progresywna dla A7,  
c) grać dalej.  
  
89. Skrzydłowy A4 jest w sytuacji pewnej do zdobycia bramki. W 
ostatnim momencie B7 stara się wygarnąć piłkę z ręki A4, ale jedynie 
uderza jego przedramię. Piłka nie wpada do bramki. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla A,  
b) rzut karny dla A,  
c) wykluczenie dla B7,  
d) upomnienie dla B7,  



e) brak kary dla B7.  
  
90. A3 jest w posiadaniu piłki w okolicach linii rzutów wolnych i omija 
zawodnika B4. Po trzecim kroku chce wykonać rzut, ale zostaje 
popchnięty przez B4 i zaraz po wykonaniu czwartego kroku zdobywa 
widowiskową bramkę. Żaden inny zawodnik drużyny B nie był w stanie 
interweniować w tej sytuacji. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) prawo korzyści i uznanie bramki,  
b) kara progresywna dla B4,  
c) rzut wolny dla A,  
d) rzut karny dla A.  
  
91. A6 rozpoczyna kontratak. Bramkarz B12 opuszcza pole bramkowe w 
celu przejęcia piłki, ale zderza się z A6. Ponadto zawodnik drużyny B 
miał jeszcze możliwość zapobieżenia utracie bramki w sposób zgodny z 
przepisami. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) wykluczenie dla B12,  
b) dyskwalifikacja dla B12,  
c) rzut karny dla A,  
d) rzut wolny dla A, 
e) dyskwalifikacja z opisem dla B12.  
  
92. A2 chce podać piłkę do zawodnika swojej drużyny, znajdującego się 
na przeciwnej połowie boiska, który jest przytrzymywany przez B5. B5 
otrzymał już wcześniej upomnienie za wbieganie w przeciwnika 
niebędącego w posiadaniu piłki. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla A,  
b) wykluczenie dla B5,  
c) dyskwalifikacja dla B5,  
d) opis w protokole.  
  
93. Piłka zostaje zagrana do A9, stojącego samotnie na pozycji 
obrotowego. A9 zostaje pociągnięty do tyłu za rękę rzucającą przez B2. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla A,  
b) rzut karny dla A,  
c) wykluczenie dla B2,  
d) dyskwalifikacja dla B2,  
e) opis w protokole.  
  
94. Które stwierdzenia dotyczące zawodnika krwawiącego są 
prawidłowe?  
a) zawodnik musi natychmiast i dobrowolnie opuścić boisko,  
b) zawodnik może przebywać na boisku do następnej przerwy w grze,  
c) zawodnik zastępujący zawodnika krwawiącego może wejść na boisko poza 



linią zmian,  
d) zawodnikowi nie wolno powrócić na boisko do czasu następnej przerwy w 
grze,  
e) jeśli zawodnik nie stosuje się do poleceń sędziów dotyczących opuszczenia  
  boiska, musi zostać ukarany za niesportowe zachowanie.  
  
95. Krótko po słownym upomnieniu za pchanie w pierwszej minucie 
meczu, B7 przytrzymuje zawodnika obrotowego drużyny A (nie dzieje 
się to w sytuacji pewnej do zdobycia bramki). Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut wolny dla drużyny A,  
b) rzut karny dla drużyny A,  
c) upomnienie dla B7,  
d) wykluczenie dla B7.  
  
96. A4 otrzymuje piłkę przed polem bramkowym drużyny przeciwnej, 
mając jedynie bramkarza przed sobą. W czasie wykonywania rzutu na 
bramkę przez A4, zawodnik B3 ciągnie z tyłu A4 za koszulkę, powodując 
jego upadek, w konsekwencji czego A4 gubi piłkę. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a) upomnienie dla B3,  
b) bezpośrednie wykluczenie dla B3,  
c) dyskwalifikacja dla B3,  
d) rzut wolny dla drużyny A,  
e) rzut karny dla drużyny A.  
  
97. Kiedy zawodnik musi zostać zdyskwalifikowany?  
a) za faul zagrażający zdrowiu przeciwnika,  
b) za wybitnie niesportowe zachowanie,  
c) za powtórne niesportowe zachowanie na boisku,  
d) za niezgodną z przepisami zmianę w czasie odbywania kary wykluczenia.  
  
98. Osoba towarzysząca drużyny A protestuje i otrzymuje karę 
wykluczenia. Zanim gra została wznowiona ponownie protestuje i 
otrzymuje karę dyskwalifikacji. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) 2 zawodników musi opuścić boisko, każdy z nich na 2 minuty,  
b) 1 zawodnik musi opuścić boisko na 4 minuty,  
c) drużyna zostaje pomniejszona o 1 zawodnika przez 2 minuty.  
  
99. Na krótko przed zakończeniem pierwszej połowy meczu, A7 czynnie 
znieważa B5, równocześnie prowadząc do utraty sytuacji pewnej do 
zdobycia bramki. Sygnał automatyczny kończący pierwszą połowę 
rozlega się zanim sędziowie zdążyli przerwać grę sygnałem gwizdka. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) koniec pierwszej połowy, brak kary dla A7,  



b) koniec pierwszej połowy, bez możliwości przyznania rzutu wolnego lub 
karnego,  
c) dyskwalifikacja z opisem dla A7,  
d) rzut karny dla B,  
e) dyskwalifikacja dla A7.  
  
100. A8 otrzymuje karę wykluczenia za popychanie, po czym podchodzi 
do sędziego i ubliża mu mówiąc: „Ty głupku, ty idioto, nigdy się nie 
nauczysz”. Zanim opuszcza boisko opluwa twarz sędziego. Jaka powinna 
być decyzja sędziego?   
a) dyskwalifikacja dla A8, drużyna A gra przez dwie minuty o jednego zawodnika 
mniej,  
b) dyskwalifikacja dla A8, drużyna A gra przez dwie minuty o dwóch zawodników 
mniej,  
c) dyskwalifikacja z opisem dla A8, drużyna A gra przez 4 minuty o jednego 
zawodnika mniej,  
d) dyskwalifikacja z opisem dla A8, drużyna A gra przez dwie minuty o dwóch 
zawodnika mniej.  
 
101. Piłka rzucona na bramkę przez zawodnika drużyny A odbija się od 
słupka bramki drużyny B, uderza w stopę zawodnika B3 stojącego w 
polu gry i wpada do bramki. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla A,  
b) bramka,  
c) rzut karny dla A,  
d) rzut od bramki dla B.  
  
102. Bramkarz drużyny A broni rzut na bramkę, piłka następnie odbija 
się od obrońcy A3, który stoi 2 m w polu bramkowym i wpada do bramki. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) rzut karny dla B,  
c) upomnienie/wykluczenie dla A3,  
d) bramka.  
  
103. Bramkarz B broni rzut na bramkę i chce rozpocząć kontratak, ale 
upuszcza piłkę, która wtacza się do bramki. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a) bramka,  
b) powtórzyć rzut od bramki,  
c) rzut z linii bocznej dla A,  
d) rzut wolny dla A.  
  
104. Bramkarz A trzyma piłkę przez 4 sekundy. Trzymana piłka w 3/4 
swojego obwodu przechodzi poza linię bramkową do wewnątrz bramki. 



Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) bramka,  
b) rzut wolny dla B,  
c) rzut od bramki dla A.  
  
105. A3 wchodzi do pola bramkowego swojej drużyny i stara się obronić 
rzut nogą, ale piłka odbita od jego stopy wpada do bramki. Jaka powinna 
być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) rzut karny dla B,  
c) bramka,  
d) rzut od bramki dla A.  
  
106. A6 wykonuje rzut z linii bocznej i podaje piłkę w kierunku swojego 
bramkarza, który spostrzega ją zbyt późno i piłka wpada do bramki. Jaka 
powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut wolny dla B,  
b) bramka,  
c) rzut od bramki dla A,  
d) powtórzyć rzut z linii bocznej po sygnale gwizdkiem.  
  
107. A11 przerzuca piłką bramkarza B, który stoi daleko przed bramką. 
Zanim piłka przekroczyła linię bramkową, została wybita przez 
niewpisanego do protokołu zawodów menadżera drużyny B, siedzącego 
w pierwszym rzędzie trybun za bramką. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) rzut karny dla A,  
b) bramka dla A,  
c) dyskwalifikacja dla kierownika drużyny B,  
d) opis w protokole.  
  
108. Na 2 sekundy przed końcem meczu, przy wyniku 25-25, niewpisana 
do protokołu osoba towarzysząca drużyny gospodarzy A, przechwytuje 
piłkę zmierzającą w kierunku pustej bramki, zapobiegając zdobyciu 
bramki przez drużynę B. Natychmiast po tym zdarzeniu rozlega się 
sygnał kończący grę. Które stwierdzenia są prawidłowe?  
a) wynik końcowy 25-25,  
b) rzut karny przeciwko A,  
c) wynik końcowy 25-26,  
d) dyskwalifikacja osoby towarzyszącej,  
e) opis w protokole zawodów.  
  
109. Do którego momentu sędzia może anulować zdobytą bramkę?  
a) do sygnału gwizdkiem na wykonanie rzutu rozpoczynającego grę,  
b) do sygnału gwizdkiem na zakończenie spotkania,  



c) musi zostać anulowana, jeżeli została zdobyta po tym, jak sędzia mierzący 
czas przerwał grę, nawet gdy przed stwierdzeniem przerwania gry został 
wykonany rzut rozpoczynający grę,  
d) bramka zdobyta nie może być anulowana.  
  
110. Drużyna A wygrała losowanie i wybrała rozpoczęcie meczu. 
Przedstawiciel drużyny B chce zmienić strony boiska. Prawidłowa 
decyzja?  
a) zmiana stron,  
b) zmiana stron za zgodę drużyny A,  
c) ponowne losowanie,  
d) nie zmieniać stron.  
  
111. Drużyna A wygrała losowanie i chce zmienić strony boiska. 
Przedstawiciel drużyny B decyduje, że drużyna A powinna rozpocząć 
mecz. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) wykonanie rzutu rozpoczynającego grę przez drużynę A,  
b) zmiana stron i wykonanie rzutu rozpoczynającego grę przez drużynę B,  
c) powtórzenie losowania,  
d) przedstawiciele drużyn muszę dojść do porozumienia.  
  
112. Skąd może być prawidłowo wykonany rzut rozpoczynający grę?  
a) stojąc na własnej połowie boiska do 3 m. przed linią środkową,  
b) stojąc na połowie drużyny przeciwnej do 3 m. za linią środkową,  
c) na środku boiska, stojąc jedną stopę na linii środkowej i z tolerancję w 
kierunku linii bocznych po ok. 1.5 metra.  
  
113. Na krótko przed końcem meczu wynik jest 15-15 i drużyna 
przyjezdna zdobywa bramkę na 15-16. Drużyna gospodarzy chce szybko 
wykonać rzut rozpoczynający grę. Zawodnik z piłką stoi na środku 
boiska, mając jedną stopę przed linią środkową, a drugą za linią 
środkową na połowie drużyny przeciwnej. Jaka powinna być decyzja 
sędziego?   
a) korekta, następnie sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu rozpoczynającego 
grę,  
b) pozycja zawodnika jest właściwa; sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu 
rozpoczynającego grę,  
c) zatrzymanie czasu gry (time-out); korekta; sygnał gwizdkiem na wykonanie 
rzutu rozpoczynającego grę.  
 
114. Drużyna A jest gotowa do wykonania rzutu rozpoczynającego grę. 
Bramkarz B nie znajduje się jeszcze we własnym polu bramkowym. 
Pomimo to sędzia w polu gry daje sygnał gwizdkiem na wznowienie gry, 
a zawodnik A9 rzutem bezpośrednim zdobywa bramkę. Jaka powinna 
być decyzja sędziego?   



a) rzut wolny dla drużyny A z linii środkowej,  
b) powtórzyć rzut rozpoczynający grę,  
c) bramka,  
d) rzut wolny przeciwko A.  
  
115. A3 wykonuje rzut z linii bocznej stojąc 2 m. za linią boczną poza 
boiskiem. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) nic, gdyż jest to dozwolone,  
b) rzut wolny dla B,  
c) powtórzyć rzut z linii bocznej,  
d) powtórzyć rzut z linii bocznej po sygnale gwizdkiem.  
  
116. B4 wykonuje rzut z linii bocznej, stojąc jedną stopą na linii bocznej, 
a drugą w polu gry i rzutem bezpośrednim z tej pozycji zdobywa bramkę. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) bramka,  
b) powtórzyć rzut z linii bocznej dla B po sygnale gwizdkiem,  
c) rzut wolny dla A,  
d) rzut od bramki dla A.  
  
117. A6 wykonuje rzut z linii bocznej, stojąc jedną stopą na, a drugą 
poza boiskiem, nie dotykając linii bocznej i rzuca piłkę do bramki 
drużyny B. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) powtórzyć rzut z linii bocznej dla A po sygnale gwizdkiem,  
b) rzut wolny dla B,  
c) bramka,  
d) rzut od bramki dla B.  
  
118. Rzut z linii bocznej dla drużyny A. A7 rzuca piłkę, która uderza w 
sędziego. A7 łapie ponownie piłkę i rzuca do bramki drużyny B. Jaka 
powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut od bramki dla B,  
b) bramka,  
c) rzut wolny dla B,  
d) powtórzyć rzut z linii bocznej po sygnale gwizdkiem,  
e) rzut wolny dla A.  
  
119. Kiedy rzut od bramki uważa się za wykonany i piłka może być 
zagrana przez zawodnika z pola gry?  
a) kiedy piłka jest jeszcze w powietrzu nad polem bramkowym,  
b) kiedy piłka przekroczy linię pola bramkowego w kierunku pola gry,  
c) kiedy piłka opuści rękę bramkarza,  
d) kiedy piłki dotknie zawodnik tej samej drużyny co bramkarz.  
  
120. Rzut na bramkę drużyny B; piłka odbija się od poprzeczki, 



następnie uderza w urządzenia zwisające z sufitu nad polem 
bramkowym drużyny B i spada bezpośrednio w ręce bramkarza drużyny 
B. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a) rzut od bramki,  
b) rzut z linii bocznej dla B,  
c) rzut wolny dla B po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry,  
d) rzut z linii bocznej dla B po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry,  
e) obowiązkowe zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 

120.  Rzut na bramkę drużyny B; piłka odbija się od poprzeczki, 
następnie uderza w urządzenia zwisające z sufitu nad polem 
bramkowym drużyny B i spada bezpośrednio w ręce bramkarza drużyny 
B.  
a)  rzut od bramki, 
b)  rzut z linii bocznej dla B, 
c)  rzut wolny dla B po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry, 
d)  rzut z linii bocznej dla B po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry, 
e)  obowiązkowe zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
121.  Bramkarz A wykonuje rzut od bramki. Zawodnik z drużyny B, 
stojący przy linii pola bramkowego, stara się w sposób zgodny z 
przepisami wejść w posiadanie piłki. Udaje mu się to i zdobywa bramkę. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  bramka, 
c)  rzut od bramki dla drużyny B, 
d)  kara progresywna dla zawodnika z drużyny B. 
 
122.  Rzut wolny dla drużyny A. Kiedy wszyscy są właściwie ustawieni, 
zawodnik A10 kładzie piłkę na podłożu i udziela wskazówek. B7 
rozeznaje się szybko w zaistniałej sytuacji, bierze piłkę i zaczyna 
kontratak. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  powtórzyć rzut wolny po sygnale gwizdkiem, 
c)  rzut wolny dla A, upomnienie dla B7, 
d)  rzut wolny dla A, wykluczenie dla B7. 
 
123.  Drużyna B chce wykonać rzut wolny, ale A11 stoi w odległości 
tylko 2 m. od piłki i stara się opóźnić wykonanie rzutu. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  kara osobista dla A11, rzut wolny po sygnale gwizdkiem, 
b)  rzut wolny po sygnale gwizdkiem, 
c)  wykluczenie dla A11, 
d)  korekta ustawienia A11 i rzut wolny po sygnale gwizdkiem. 
 



124.  Rzut wolny dla drużyny A. Zanim A5 chwycił piłkę, B6 podnosi ją, 
wkłada pod pachę i biegnie w kierunku bramki. Po kilku krokach toczy 
piłkę do A5. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie dla B6, 
b)  rzut wolny dla drużyny A po sygnale gwizdkiem, 
c)  upomnienie dla B6, 
d)  grać dalej, 
e)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
125.  W czasie kontrataku prowadzonego przez zawodnika A5, osoba 
towarzysząca drużyny B wybiega z ławki zmian w kierunku własnego 
pola bramkowego. A5 jest tak zdezorientowany, że zatrzymuje się. W 
opinii sędziego A5 miał sytuację pewną do zdobycia bramki. Winna 
osoba towarzysząca nie dotykała zawodnika z piłką (ani piłki) – 
najmniejsza odległość pomiędzy nią a zawodnikiem A5 wyniosła ok. 10 
m. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  zatrzymanie czasy gry (time-out), 
b)  rzut wolny dla A, 
c)  rzut karny dla A, 
d)  dyskwalifikacja osoby towarzyszącej 
e)  dyskwalifikacja osoby towarzyszącej, opis w protokole 
 
126.  Drużyna A wykonuje rzut karny i piłka wpadła do bramki, ale zanim 
piłka opuściła rękę zawodnika wykonującego rzut, jeden z zawodników 
jego drużyny przekracza linię rzutów wolnych. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  bramka, 
b)  powtórzyć rzut, 
c)  rzut wolny dla drużyny B, 
d)  powtórzyć rzut i upomnieć winnego zawodnika. 
 
127.  Drużyna A wyprowadza kontratak. A5 chce zagrać piłkę do A7, 
stojącego samotnie przed linią pola bramkowego drużyny przeciwnej i 
gdy tylko A5 rzuca piłkę, osoba towarzysząca z drużyny B wbiega na 
boisko i przechwytuje piłkę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  rzut karny dla A, 
c)  wykluczenie dla osoby towarzyszącej B 
d)  dyskwalifikacja osoby towarzyszącej B, 
e)  dyskwalifikacja osoby towarzyszącej B, opis w protokole 
 
128.  A5 jest sam na sam z bramkarzem B w sytuacji pewnej do zdobycia 
bramki. Drużyna B dokonuje złej zmiany i sędzia mierzący czas 
sygnalizuje gwizdkiem naruszenie przepisów, dokładnie w momencie, 
kiedy A5 jest gotowy do oddania rzutu. Jaka powinna być decyzja 



sędziego? 
a)  wykluczenie dla zawodnika winnego dokonania złej zmiany, 
b)  dyskwalifikacja winnego zawodnika, 
c)  rzut wolny dla A, 
d)  rzut karny dla A. 
 
129.  Obrońca B7 widzi, że obrotowy A9 będzie sam na sam z 
bramkarzem, jeśli otrzyma piłkę. B7 przebiega zatem przez pole 
bramkowe (podobnie zachował się już wcześniej), aby przeszkodzić A9 
w złapaniu piłki. B7 jest już z powrotem przed linią pola bramkowego (w 
polu gry), gdy A9 otrzymuje piłkę. Zawodnik A9 odwraca się i wpada 
prosto na B7. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut karny dla A, 
b)  rzut wolny dla A, 
c)  rzut wolny dla B, 
d)  kara progresywna dla B7, 
e)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
130.  Które z podanych zachowań muszą zostać uznane za wybitnie 
niesportowe zachowanie i wymagają nałożenia kary dyskwalifikacji z 
opisem w protokole? 
a)  powtarzająca się obrona stopą lub podudziem przez zawodnika z pola gry, 
b)  osoba towarzysząca powoduje utratę sytuacji pewnej do zdobycia bramki, 
c)  oplucie innej osoby, 
d)  powtarzające się opóźnianie gry w celu zyskania czasu gry. 
 
131.  W czasie wykonywania rzutu karnego przez A3, zawodnik A5 
przekracza linę rzutów wolnych po sygnale gwizdkiem sędziego, lecz 
zanim piłka opuściła rękę zawodnika rzucającego. Bramkarz B broni rzut 
i opanowuje piłkę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  powtórzyć rzut karny, 
b)  rzut wolny dla B, 
c)  rzut od bramki dla B. 
 
132.  Po sygnale gwizdkiem sędziego, B2 wykonuje rzut karny. W tym 
czasie zawodnik A5 przekracza linię rzutów wolnych. Pomimo to B2 
zdobywa bramkę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  bramka i dyskwalifikacja dla A5, 
b)  bramka i wykluczenie dla A5, 
c)  bramka, 
d)  powtórzyć rzut karny i dyskwalifikacja dla A5. 
 
133.  Zawodnik B3 wykonuje rzut z wyskoku i - A9 blokuje piłkę, która 
spada na podłoże. A9 chwyta piłkę obiema rękami i rozpoczyna 
kozłowanie w kontrataku. Następnie rzuca piłkę do bramki drużyny B. 



Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  bramka dla A, 
b)  rzut wolny dla B, 
c)  wykluczenie dla A9, 
d)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 

134.  B18 wykonuje rzut na bramkę, w której stoi A1. Rzut zostaje 
zablokowany, więc piłka zmienia kierunek i zmierza prosto w kierunku 
linii końcowej (w obszarze pola bramkowego). A1 biegnie za piłką i 
stopą „pomaga” jej opuścić boisko przez linię końcową. Jaka powinna 
być decyzja sędziego? 
a)  rzut od bramki dla A, 
b)  rzut z linii bocznej dla B, 
c)  rzut wolny dla B, 
d)  upomnienie dla A1. 
 
135.  B7 próbuje rozpocząć kontratak, ale jest trzymany przez A17. 
Sędzia chce użyć sygnału gwizdka, lecz spostrzega możliwość udzielenia 
prawa korzyści, gdyż B8 otrzymuje piłkę i oddaje rzut na bramkę 
drużyny A. Bramkarz A12 broni rzut i chce rozpocząć kontratak. Obie 
drużyny miały już po 3 upomnienia w tym meczu. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  wykluczenie A17, 
c)  rzut od bramki dla A12, 
d)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
e)  rzut wolny dla B. 
 
136.  Rzut wolny dla drużyny B sprzed linii rzutów wolnych drużyny A. 
Sędzia spostrzega, że zawodnik B8 znajduje się pomiędzy linią rzutów 
wolnych i linią pola bramkowego. B8 otrzymuje piłkę i zdobywa bramkę. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  powtórzyć rzut wolny po sygnale gwizdkiem, 
b)  rzut wolny dla A, 
c)  bramka, 
d)  upomnienie dla B8. 
 
137.  Sędziowie nie zgadzają się, co do tego, która drużyna ma wykonać 
rzut z linii bocznej. Jak rozwiązać tą sytuację? 
a)  decyduje sędzia w polu gry, 
b)  decyduje sędzia bramkowy, 
c)  sędziowie podejmują wspólną decyzję po konsultacji, 
d)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
e)  bez zatrzymania czasu gry, ale rzut z linii bocznej wykonany po sygnale 
gwizdka. 
 



 
138.  Bramkarz drużyny B wykonuje rzut od bramki w kierunku bramki 
drużyny A. Żaden z zawodników obu drużyn nie dotyka piłki, która 
wpada do bramki drużyny A. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut od bramki dla A, 
b)  rzut z linii bocznej dla A, 
c)  bramka, 
d)  upomnienie bramkarza drużyny B za niesportowe zachowanie. 
 
139.  Przy wejściu na halę sędziowie spotykają zawodnika B4, który jest 
już w stroju sportowym, ale nie jest wpisany do protokółu zawodów. 
Zawodnik ten zwraca się do sędziów: „Tylko nie znowu ci idioci!” W 12 
minucie meczu B4 zostaje dopisany do protokółu zawodów jako 14-sty 
zawodnik swojej drużyny. Sędziowie natychmiast to stwierdzają. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja B4, 
b)  drużyna B gra w składzie zmniejszonym o jednego zawodnika przez 2 minuty, 
c)  drużyna B kontynuuje grę bez zmniejszenia składu na boisku, 
d)  opis w protokole zawodów, 
e)  drużyna B może wpisać do protokółu innego zawodnika jako 14-stego. 
 
140.  B1 broni rzut i podaje piłkę do zawodnika swojej drużyny B4. 
Następnie B1 podchodzi do linii bocznej w pobliżu własnej strefy zmian. 
Wyraźnie przekracza linię boczną, biorąc ręcznik i pijąc wodę z butelki. 
Nie zostaje zmieniony na boisku przez innego bramkarza. Jaka powinna 
być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, ponieważ jest to dozwolone, 
b)  wykluczenie B1 za złą zmianę, 
c)  rzut wolny dla A z linii zmian drużyny B. 
 
141.  Po przyznaniu rzutu wolnego dla drużyny A, osoba towarzysząca z 
drużyny B wchodzi na boisko i krzyczy: „Ale to powinien być rzut wolny 
dla nas!” Osoby towarzyszące drużyny B nie były uprzednio karane. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  osoba odpowiedzialna za drużynę B musi wyprowadzić osobę towarzyszącą z 
hali, 
b)  wykluczenie dla osoby towarzyszącej, które musi być odbyte przez jednego z 
zawodników, 
c)  upomnienie dla osoby towarzyszącej, 
d)  rzut wolny dla drużyny A. 
 
142.  Ile maksymalnie upomnień można udzielić osobom towarzyszącym 
drużynie w czasie meczu? 
a)  żadnego, 
b)  1, 



c)  2, 
d)  3. 
 
143.  A5 otrzymał już uprzednio upomnienie i dwie kary wykluczenia. W 
czasie wykonywania rzutu wolnego przez drużynę B, A5 po raz pierwszy 
nie zachowuje wymaganej odległości. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  upomnienie, 
b)  wykluczenie, 
c)  brak kary, 
d)  trzecie wykluczenie i dyskwalifikacja. 
 
144.  A3 otrzymał upomnienie za faul karany progresywnie. Po tym jak 
został zmieniony, lży sędziego ze swojej strefy zmian. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja połączona z wykluczeniem, 
b)  dyskwalifikacja; opis w protokole; skład drużyny na boisku jest zmniejszony 
przez 2 minuty, 
c)  wykluczenie, 
d)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
145.  W czasie kontrataku, zawodnik A4, który miał już upomnienie, 
ciągnie za koszulkę B9. Pomimo to B9 zdołał zagrać piłkę do B8, który 
zdobywa bramkę. Sędzia chce następnie ukarać A4, ale siedzi on już na 
ławce zmian. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie dla A4; zmniejszenie składu drużyny na boisku, 
b)  A4 nie może grać przez kolejne 2 minuty, ale liczba zawodników drużyny na 
boisku nie zmienia się, 
c)  karanie nie jest możliwe, 
d)  dyskwalifikacja dla A4 (skład drużyny na boisku zostaje zmniejszony o 
jednego zawodnika przez 2 minuty). 
 
146.  Drużynie A przyznano rzut wolny. B6 jest w posiadaniu piłki i 
przemieszcza się z piłką 4 metry od miejsca, skąd należy wykonać rzut. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  upomnienie B6, 
b)  wykluczenie dla B6, 
c)  dyskwalifikacja B6, 
d)  rzut wolny dla A z miejsca przewinienia prowadzącego do rzutu wolnego, 
e)  rzut wolny dla A z miejsca, gdzie znajduje się piłka. 
 
147.  Po zarządzeniu rzutu wolnego przeciwko drużynie A, zawodnik A4 
bierze piłkę, przechodzi przez pole bramkowe i kładzie piłkę na podłożu. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie dla A4, 



b)  upomnienie dla A4, 
c)  rzut karny dla B, 
d)  rzut wolny dla B. 
 
148.  Kiedy rozpoczyna się kara wykluczenia dla zawodnika? 
a)  kiedy sędzia zasygnalizuje wykluczenie odpowiednim gestem, 
b)  kiedy wykluczony zawodnik przekroczy linię boczną, 
c)  kiedy sędzia wznowi grę sygnałem gwizdka, 
d)  kiedy sędzia mierzący czas uruchomi stoper. 
 
149.  Komu muszą być pokazane kary wykluczenia? 
a)  wykluczonemu zawodnikowi, sędziom: sekretarzowi i mierzącemu czas, 
b)  osobie odpowiedzialnej za drużynę i sędziemu mierzącemu czas, 
c)  sędziom: mierzącemu czas i sekretarzowi, 
d)  wykluczonemu zawodnikowi, osobie odpowiedzialnej za drużynę i sędziemu 
sekretarzowi. 
150.  Bramkarz A obronił rzut, odbijając piłkę poza linię końcową. Które 
z gestów sygnalizacyjnych powinien pokazać sędzia bramkowy? 
a)  numer 8: (rzut od bramki), 
b)  numer 9: (kierunek rzutu wolnego), 
c)  najpierw sygnał 9, następnie sygnał 8, 
d)  najpierw sygnał 8, następnie sygnał 9. 
 
151.  Kiedy zawodnik musi zostać zdyskwalifikowany? 
a)  za szczególnie niesportowe zachowanie, 
b)  za przerwanie sytuacji pewnej do zdobycia bramki poprzez aktywną obronę 
rzutu nogą, 
c)  za złą zmianę w czasie odbywania kary wykluczenia, 
d)  za nie położenie piłki po decyzji o rzucie wolnym przeciwko swojej drużynie. 
 
152.  Drużyna B jest w ataku. A11 odbiera piłkę B6, popełniając faul 
zagrażający zdrowiu zawodnika B6. Pomiędzy zawodnikiem B6 a bramką 
znajduje się jeszcze dwóch zawodników drużyny A. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie dla A11, 
b)  dyskwalifikacja dla A11, 
c)  rzut karny dla B, 
d)  rzut wolny dla B. 
 
153.  B5 był już dwukrotnie wykluczany, raz za faul karany 
progresywnie, a drugi raz za odrzucenie piłki po podyktowaniu przez 
sędziego rzutu wolnego dla przeciwnika. Zawodnik B5 dokonuje drugiej 
nieprawidłowej zmiany w swojej drużynie i dodatkowo przed 
wznowieniem gry dopuścił się wybitnie niesportowego zachowania. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 



a)  wykluczenie B5, 
b)  dyskwalifikacja B5; drużyna gra przez 4 minuty z pięcioma zawodnikami w 
polu gry, opis w protokole, 
c)  dyskwalifikacja B5; B gra przez 2 minuty z czteroma zawodnikami w polu gry, 
opis w protokole. 
 
154.  Trener drużyny był już upomniany. Po jednej z decyzji sędziego, 
lekarz z tej samej drużyny wbiega kilka metrów na boisko. Jaka powinna 
być decyzja sędziego? 
a)  brak kary, 
b)  upomnienie lekarza, 
c)  wykluczenie lekarza, 
d)  dyskwalifikacja lekarza. 
 
155.  Które z poniższych wykroczeń, zgodnie z przepisami, muszą zostać 
ukarane dyskwalifikacją z opisem? 
a)  osoba towarzysząca po raz drugi wchodzi na boisko bez zezwolenia sędziów, 
b)  osoba towarzysząca próbuje nakłaniać zawodników swojej drużyny do 
przerwania meczu, 
c)  wykonanie rzutu karnego rzutem piłką w twarz nieruchomo stojącego 
bramkarza, 
d)  demonstracyjne odrzucenie piłki w trybuny po decyzji sędziego, 
e)  znajdujący się poza boiskiem zawodnik opluwa widza (ślina trafiła w widza). 
 
156.  A2 otrzymuje karę wykluczenia za faul i siedzi na ławce. W 
momencie rzutu z linii bocznej wykonywanego z miejsca blisko ławki, A2 
krzycząc lży sędziego. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie A2, 
b)  dyskwalifikacja A2, pociągająca za sobą zmniejszenie składu drużyny na 
boisku przez 2 minuty, 
c)  skład drużyny A na boisku zostaje zmniejszony o jednego zawodnika przez 4 
minuty, 
d)  skład drużyny A na boisku zostaje dodatkowo zmniejszony o jednego 
zawodnika na pozostały czas pierwszego wykluczenia (za faul) zawodnika A2 
e)  opis w protokole. 
 
157.  Sędziowie właśnie przyznali rzut z linii bocznej dla drużyny A. W 
tym momencie osoba odpowiedzialna za drużynę A sygnalizuje żądanie 
wykorzystania przerwy dla drużyny. Które z następujących stwierdzeń 
jest/są prawidłowe? 
a)  przyznanie czasu dla drużyny nie jest możliwe, gdyż piłka nie jest w grze, 
b)  sędzia mierzący czas daje sygnał gwizdkiem, zatrzymuje zegar boiskowy oraz 
pokazuje sygnalizację nr 16 (zatrzymanie czasu gry – time-out), 
c)  sędziowie potwierdzają przyznanie czasu dla drużyny A, 
d)  sędzia sekretarz wpisuje do protokółu zawodów wykorzystanie czasu dla 



drużyny. 
 
158.  Zawodnik otrzymuje karę wykluczenia za faul. Podczas 
opuszczania boiska lży sędziego, który pokazuje mu czerwona kartkę. 
Zawodnik następnie tak się zdenerwował, że uderza sędziego. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  opis w protokole, 
b)  skład drużyny na boisku zostaje zmniejszony o jednego zawodnika przez 
następne 2 minuty, 
c)  skład drużyny na boisku zostaje zmniejszony dodatkowo o jednego zawodnika 
przez następne 2 minuty, 
d)  skład drużyny na boisku zostaje zmniejszony o jednego zawodnika przez 
następne 4 minuty, 
 
159.  Niezadowolony z popełnionego błędu, A3 uderza w twarz jednego z 
zawodników swojej drużyny. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  bez reakcji, ponieważ dotyczy to zawodnika tej samej drużyny, 
b)  wykluczenie A3, 
c)  dyskwalifikacja A3, 
d)  opis w protokole. 
 
160.  A5 jest w posiadaniu piłki, gdy osoba towarzysząca drużynie A 
protestuje przeciwko decyzjom sędziów. Sędziowie dają sygnał 
gwizdkiem, zatrzymują czas gry (time-out) i upominają osobę 
towarzyszącą. W jaki sposób gra powinna być wznowiona? 
a)  rzutem wolnym dla B, po sygnale gwizdkiem, z linii zmian, 
b)  rzutem wolnym dla A, po sygnale gwizdkiem, z linii zmian, 
c)  rzutem wolnym dla A, po sygnale gwizdkiem, z miejsca, gdzie znajdowała się 
piłka w momencie przerwania gry, 
d)  rzutem z linii bocznej dla B z linii zmian. 
 
 
161.  A7 otrzymuje karę wykluczenia za grę niezgodną z przepisami. A7 
bezpośrednio zwraca się do sędziego: „Musisz być ślepy, ty idioto!”. 
Prawidłowa decyzja? 
a)  dodatkowe wykluczenie dla A7, 
b)  dyskwalifikacja dla A7, 
c)  drużyna A gra przez 2 minuty o 2 zawodników mniej, 
d)  drużyna A gra przez 4 minuty o 1 zawodnika mniej, 
e)  dyskwalifikacja dla z opisem A7 pisemny raport (opis w protokole). 
 
162.  A3 otrzymuje karę wykluczenia. Po opuszczeniu boiska, ale przed 
wznowieniem gry, dopuszcza się wybitnie niesportowego zachowania, w 
strefie zmian, w stosunku do trenera drużyny B. Trener B krótko przed 
tym wszedł na boisko, zanim został zatrzymany czas gry. Do tej pory 



„ławka” drużyny B nie była karana. Jaka jest prawidłowa decyzja? 
a)  dyskwalifikacja A3, 
b)  upomnienie trenera B, 
c)  kontynuacja meczu z 4/1 zawodnikami drużyny A, 
d)  kontynuacja meczu z 5/1 zawodnikami drużyny A. 
 
163.  Przy wejściu na halę sędziowie spotykają zawodnika B4, który jest 
już w stroju sportowym i bezpośrednio zwraca się do nich: „Tylko nie 
znów Ci idioci”. Sędziowie stwierdzają, że B4 jest wpisany do protokółu 
zawodów. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  kara wykluczenia dla B4 na początku meczu, 
b)  dyskwalifikacja B4, drużyna B rozpoczyna mecz tylko z 5 zawodnikami w polu 
gry, 
c)  dyskwalifikacja B4; drużyna może liczyć 14 zawodników; opis w protokole 
zawodów, 
d)  dyskwalifikacja B4; drużyna może liczyć 14 zawodników, ale musi grać w 
składzie zmniejszonym o jednego zawodnika na boisku przez 2 minuty; opis w 
protokole zawodów. 
 
164.  Podczas rozgrzewki przed meczem, zawodnik A3 i bramkarz B 
przypadkowo zderzyli się. Obaj zawodnicy zdenerwowali się na siebie i 
bramkarz B uderzył A3. A3 od razu, w rewanżu, uderzył bramkarza B. 
Obaj zawodnicy są wpisani do protokołu zawodów. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja bramkarza B, wykluczenie dla A3; drużyny mogą liczyć 14 
zawodników; opis w protokole, 
b)  dyskwalifikacja dla obu zawodników, drużyny mogą liczyć 14 zawodników, ale 
mogą grać tylko 5 zawodnikami z pola gry na boisku przez pierwsze 2 minuty, 
opis w protokole, 
c)  obaj zawodnicy otrzymują wykluczenia, które muszą zostać odbyte na 
początku meczu; opis w protokole, 
d)  dyskwalifikacja obu zawodników; drużyny mogą liczyć 14 zawodników; opis w 
protokole. 
 
165.  Jeśli zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, ilość zawodników 
drużyny jest zredukowana o jednego, z wyjątkiem, gdy dyskwalifikacja: 
a)  zostaje nałożona za wybitnie niesportowe zachowanie w czasie przerwy w 
meczu (między pierwszą a drugą połową), 
b)  zostaje nałożona za naruszenie przepisów poza boiskiem, 
c)  zostaje nałożona przed rozpoczęciem spotkania, 
d)  zostaje nałożona za lżenie sędziów. 
 
 
166.  Drużyna A jest w posiadaniu piłki przy linii rzutów wolnych 
drużyny B. Trener drużyny B protestuje demonstracyjnie przeciwko 



decyzjom sędziów i sędziowie przerywają grę. W jaki sposób gra 
powinna być kontynuowana? 
a)  po udzieleniu kary trenerowi B, rzut wolny dla A z linii zmian drużyny B, 
b)  po udzieleniu kary trenerowi B, rzut wolny dla A sprzed linii rzutów wolnych 
B. 
 
167.  W czasie przerwy w meczu (po pierwszej połowie spotkania), na 
boisku, A7 czynnie znieważa bramkarza B. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  dyskwalifikacja A7 i opis w protokole, 
b)  upomnienie A7, 
c)  ostrzeżenie A7, ponieważ jest przerwa w meczu, 
 
168.  Sędzia zostaje zelżony przez zawodnika w drodze do swojej szatni 
(podczas przerwy po pierwszej połowie spotkania). Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja, 
b)  wykluczenie (na początku drugiej połowy meczu), 
c)  skład drużyny na boisku zostaje zmniejszony o jednego zawodnika przez 2 
pierwsze minuty drugiej połowy, 
d)  opis w protokole zawodów, 
 
169.  Po sygnale gwizdka kończącego pierwszą połowę spotkania, A9 i 
B5 zderzają się na boisku i krzyczą na siebie. Następnie A9 popycha B5 
w klatkę piersiową obiema rękami tak, że B5 omalże traci równowagę. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie dla A9 na początku drugiej połowy meczu, 
b)  dyskwalifikacja dla A9, drużyna A przez pierwsze dwie minuty drugiej połowy 
gra z 5 zawodnikami w polu gry , 
c)  dyskwalifikacja dla A9, A rozpoczyna drugą połowę z 6-cioma zawodnikami w 
polu, 
d)  dyskwalifikacja dla A9 i opis w protokole. 
 
170.  Po meczu zawodnik krzyczy do sędziego: „Ukradłeś nam mecz, 
idioto!” Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  upomnienie, 
b)  dyskwalifikacja, 
c)  pisemne sprawozdanie, 
d)  upomnienie i pisemne sprawozdanie. 
 
171.  Podczas przerwy po pierwszej połowie spotkania, pozostając na 
boisku, A9 czynnie znieważa trenera B, który następnie lży zawodnika 
A9. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja A9; drużyna A gra przez pierwsze 2 minuty drugiej połowy w 
składzie 5/1, opis w protokole, 



b)  dyskwalifikacja trenera B; drużyna B gra przez pierwsze 2 minuty drugiej 
połowy w składzie 5/1, 
c)  dyskwalifikacja A9; drużyna A gra w drugiej połowie w składzie 6/1’ 
d)  dyskwalifikacja trenera B; drużyna B gra w drugiej połowie w składzie 6/1. 
 
172.  Automatyczny sygnał zegara na koniec meczu nie działa. Sędzia 
mierzący czas nie zauważa tego problemu i nie reaguje, chociaż czas gry 
już minął. Kto w tym przypadku powinien zakończyć spotkanie? 
a)  sędzia sekretarz, 
b)  sędzia w polu gry, 
c)  delegat, 
d)  jeden z sędziów. 
 
173.  Zawodnik narusza przepisy gry. Sędzia z pola decyduje o karze 
dyskwalifikacji i rzucie wolnym. Sędzia bramkowy podejmuje decyzję o 
karze wykluczenia i rzucie karnym. Jak zostanie ukarany zawodnik i w 
jaki sposób gra powinna być kontynuowana? 
a)  wykluczenie, 
b)  dyskwalifikacja, 
c)  rzut wolny, 
d)  rzut karny. 
 
174.  Spotkanie zostaje przerwane przez sędziego w polu gry, bez 
naruszenia przepisów przez żadną z drużyn. Nie zostaje zatrzymany czas 
gry. Bezpośrednio przed sygnałem gwizdka przerywającym grę, B13 
rzuca piłkę w kierunku bramki drużyny A. Piłka pozostaje w locie i po 
sygnale gwizdka wpada do bramki, bez szansy obrony rzutu przez 
bramkarza. W jaki sposób gra powinna być kontynuowana? 
a)  rzut wolny dla B, 
b)  rzut wolny dla A, 
c)  rzut karny dla B, 
d)  bramka dla B. 
 
175.  Kto decyduje w przypadku powstania wątpliwości co do 
prawidłowości pomiaru czasu gry? 
a)  sędziowie: mierzący czas i sekretarz, 
b)  wspólnie dwaj sędziowie (prowadzący), 
c)  sędzia mierzący czas, 
d)  wspólnie dwaj sędziowie (prowadzący) i sędzia mierzący czas. 
 
176.  Które kary muszą być opisane w protokole zawodów? 
a)  dyskwalifikacje, z wyłączeniem tych wynikających z otrzymania trzeciego 
wykluczenia, 
b)  wszystkie kary poza upomnieniami, 
c)  wszystkie wykluczenia, dyskwalifikacje, 



d)  dyskwalifikacje za niebezpieczne faule lub wybitnie niesportowe działania w 
czasie ostatniej minuty meczu, jeżeli te działania mają na celu uniemożliwienie 
przeciwnikowi znalezienia się w sytuacji rzutowej, 
e)  dyskwalifikacje za wybitnie niesportowe zachowania, 
f)   wszystkie kary progresywne nałożone w ostatniej minucie gry, jeśli akcja ma 
na celu powstrzymanie drużyny przeciwnej przed stworzeniem sytuacji pewnej 
do zdobycia bramki. 
 
177.  Kto jest upoważniony do komunikowania się z sędziami w czasie 
meczu? 
a)  każdy zawodnik, 
b)  trener, 
c)  osoba odpowiedzialna za drużynę, 
d)  kapitan drużyny. 
 
178.  Drużyna A prowadzi 24-23 w 57 minucie spotkania, ale gra w 
składzie zmniejszonym o jednego zawodnika na boisku. Sędzia z pola 
gry podyktował rzut wolny na korzyść A3. A6 celowo i demonstracyjnie 
próbuje wykonać ten rzut wolny kilka metrów od miejsca, w którym 
popełnione zostało przewinienie, pomimo tego, że sędzia dokładnie 
wskazał miejsce wykonania rzutu.  
a)  korekta pozycji zawodnika wykonującego rzut; sygnał gwizdkiem na 
wznowienie gry; brak dalszej reakcji, 
b)  korekta pozycji zawodnika wykonującego rzut; sędzia natychmiast po 
gwizdku pokazuje sygnalizację o grze pasywnej, 
c)  korekta pozycji zawodnika wykonującego rzut; kara progresywna dla A6; 
sygnał gwizdkiem na wznowienie gry; sędzia natychmiast po gwizdku pokazuje 
sygnalizację o grze pasywnej. 
 
179.  Zawodnik A7 w kontrataku trafia bramkarza B12, będącego w 
wyskoku, piłką w głowę tak, że bramkarz traci przytomność. Piłka po 
odbiciu od głowy bramkarza wraca z powrotem w pole gry do A9, 
stojącego przy linii pola bramkowego. A9 rzuca piłkę do pustej bramki. 
Jaką prawidłową decyzję należy podjąć, jeśli sędzia daje sygnał 
gwizdkiem w momencie, gdy piłka jest nad polem bramkowym, ale 
zanim wpada do bramki? 
a)  bramka dla A, 
b)  rzut karny dla A, 
c)  rzut wolny dla A po sygnale gwizdkiem, 
d)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
180.  A6 z piłką jest gotowy do wykonania rzutu karnego, gdy trener 
drużyny B nakazuje bramkarzowi B zejść z boiska i dokonać zmiany. 
Bramkarz B próbuje zrobić to, co nakazuje trener. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 



a)  bez reakcji, 
b)  upomnienie trenera B, 
c)  upomnienie trenera B i bramkarza B, 
d)  upomnienie bramkarza B. 
 
181.  A4 oddaje rzut na bramkę drużyny B. Piłka uderza w słupek bramki 
i powraca w kierunku pola gry. A6 stoi przy linii pola bramkowego i jest 
gotowy złapać piłkę. B4 wchodzi do pola bramkowego i wybija piłkę poza 
linię końcową boiska. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut karny dla A, 
b)  rzut z linii bocznej dla A, 
c)  rzut wolny dla A, 
d)  rzut od bramki dla B. 
 
182.  A9 wykonuje rzut z wyskoku. B5 chwyta A9 z tyłu za rękę i pociąga 
w dół. Pomiędzy A9 a bramką znajdowało się dwóch obrońców. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  rzut karny dla A, 
c)  dyskwalifikacja B5, 
d)  wykluczenie B5. 
e)  dyskwalifikacja B5 z opisem w protokole. 
 
183.  A5 kozłuje piłkę wzdłuż linii bocznej. B2 blokuje go prawidłowo. 
Aby ominąć B2, A5 podczas kozłowania przekracza linię boczną boiska. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  rzut z linii bocznej dla B, 
c)  rzut wolny dla B, 
d)  grać dalej. 
 
184.  Osoba odpowiedzialna za drużynę A lży sędziego sekretarza, ale 
sędziowie na boisku tego nie widzą. Przy najbliższej przerwie w grze, 
sędzia sekretarz informuje sędziów o zdarzeniu. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja osoby odpowiedzialnej za drużynę A, 
b)  wykluczenie osoby odpowiedzialnej za drużynę A, 
c)  opis w protokole zawodów, 
d)  upomnienie osoby odpowiedzialnej za drużynę A, 
e)  nie ma możliwości udzielenia kary osobistej. 
 
185.  Drużynie B zostaje przyznany rzut wolny, lecz A5 nadal posiada 
piłkę. Następnie A5 podchodzi do sędziego i „uprzejmie” oddaje mu 
piłkę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie dla A5 i rzut wolny dla B z miejsca, gdzie znajduje się piłka, 



b)  upomnienie dla A5 i rzut wolny dla B z miejsca, gdzie znajduje się piłka, 
c)  wykluczenie dla A5 i rzut wolny dla B z miejsca, gdzie miał miejsce faul, 
d)  upomnienie dla A5 i rzut wolny dla B z miejsca, gdzie miał miejsce faul. 
 
186.  Czas gry zostaje zatrzymany (time-out) z powodu kontuzji 
zawodnika drużyny A; sędziowie przy pomocy sygnalizacji zezwalają na 
wejście na boisko. Lekarz z drużyny A udziela pomocy kontuzjowanemu 
zawodnikowi; trener drużyny A zmierza do zawodnika B5, który w jego 
opinii był sprawcą kontuzji; trener drużyny A wchodzi za zawodnikiem 
B5 do strefy zmian drużyny B i uderza go w twarz. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja trenera; drużyna A gra w składzie zmniejszonym na boisku 
przez dwie minuty; gra zostaje wznowiona rzutem odpowiednim do sytuacji 
powodującej jej przerwanie, 
b)  wykluczenie trenera; rzut wolny dla B, 
c)  dyskwalifikacja trenera; 
d)  opis w protokole. 
 
187.  Bramkarz A1 gubi piłkę podczas wykonania rzutu od bramki. Piłka 
odbija się w kierunku pola gry, gdzie B6 czeka na nią. A2 wskakuje nad 
pole bramkowe i wyrzuca piłkę (która jest w powietrzu) poza linię 
boczną. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut od bramki dla A po sygnale gwizdkiem, 
b)  rzut z linii bocznej dla B, 
c)  rzut wolny dla B, 
d)  rzut karny dla B. 
 
188.  Kiedy drużynie broniącej zezwala się na pozostawanie w odległości 
mniejszej niż 3 metry, podczas wykonywania rzutów po przerwaniu gry? 
a)  jak tylko sędzia da sygnał na wykonanie rzutu, 
b)  kiedy piłka opuści rękę zawodnika wykonującego rzut, 
c)  w przypadku rzutu wolnego lub rzutu z linii bocznej, gdy zawodnicy znajdują 
się przy linii własnego pola bramkowego. 
 
189.  Które z następujących naruszeń przepisów muszą być karane 
dyskwalifikacją? 
a)  wejście osoby towarzyszącej na boisko, po raz drugi, bez zezwolenia, 
b)  przewrócenie zawodnika biegnącego w kontrataku, sytuacja nie zagraża 
zdrowiu zawodnika 
c)  wykonanie rzutu karnego w twarz nieruchomo stojącego bramkarza, 
d)  po decyzji sędziego demonstracyjne wyrzucenie przez zawodnika piłki w 
trybuny, 
e)  bramkarz opuszcza pole bramkowe i przechwytuje podanie do zawodnika 
będącego w ataku szybkim, równocześnie powoduje kolizję z tym zawodnikiem. 
 



190.  Na krótko przed końcem spotkania wynik meczu jest A-B 24-23. 
Drużyna A wykonuje rzut wolny z miejsca w odległości ok. 1 metra przed 
linią 9-ciu metrów drużyny B. Wszyscy zawodnicy znajdują się na 
przepisowych pozycjach. Po sygnale gwizdkiem sędziego na wykonanie 
rzutu wolnego, A10 z piłką wykonuje krok w kierunku bramki drużyny B 
i przekracza linię rzutów wolnych. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
c)  wykluczenie A10, 
d)  rzut wolny przeciwko A. 
 
191.  Po trzecim wykluczeniu, A9 zostaje zdyskwalifikowany w 36 min. 
meczu. Ubierając bluzę od dresu zasiada w pierwszym rzędzie na 
widowni, za linią boczną, naprzeciwko strefy zmian. Bezpośrednio przed 
nim, w 55 min. meczu, B3 fauluje w sposób niebezpieczny A10, który 
kontuzjowany pada na podłoże. Zanim sędziowie zdążyli ukarać B3, A9 
wbiega na boisko i uderzeniem nokautuje B3. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
b)  dyskwalifikacja B3, opis w protokole 
c)  A9 nie bierze już udziału w meczu, żadna akcja nie jest możliwa 
d)  opis w protokole zachowania zawodnika A9 
e)  dyskwalifikacja B3. 
 
192.  Upomnienie musi być udzielone za: 
a)  za naruszenia przepisów w obszarze „zachowania się w stosunku do 
przeciwnika”, których akcja skierowana jest głównie na ciało przeciwnika, 
b)  naruszenia przepisów w czasie wykonywania rzutu przez przeciwnika, 
c)  nie położenie piłki na podłożu w momencie decyzji przeciwko swojej drużynie, 
d)  próbę dokonania zmiany przez bramkarza w sytuacji, gdy przeciwnik jest 
gotowy do wykonania rzutu karnego. 
 
193.  A14 chce wykonać rzut wolny (bez sygnału gwizdkiem) i (tak 
samo, jak zawodnicy z jego drużyny) stoi w prawidłowej pozycji. Zanim 
piłka opuszcza rękę A14, A13 i A15 biegnąc przekraczają linię rzutów 
wolnych w kierunku linii pola bramkowego. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  korekta, 
b)  rzut wolny dla A po sygnale gwizdkiem, 
c)  grać dalej, 
d)  rzut wolny dla B. 
 
194.  Kto może zasygnalizować zamiar wykorzystania przerwy dla 
drużyny? 
a)  jedna z osób towarzyszących drużynie, 



b)  zawodnik, 
c)  osoba odpowiedzialna za drużynę, 
d)  kapitan drużyny. 
 
195.  Drużyna A ma piłkę przy linii 9-metrów drużyny B. Delegat 
przerywa mecz i informuje sędziów, że trener drużyny B zelżył go. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  upomnienie dla trenera B; opis w protokole, 
b)  dyskwalifikacja trenera B; opis w protokole, 
c)  gra zostaje wznowiona rzutem wolnym dla A z linii zmian drużyny B, 
d)  gra zostaje wznowiona rzutem wolnym dla A sprzed linii 9-metrów drużyny B. 

196.  Drużyna A ma piłkę przy linii 9-metrów drużyny B. Sędzia mierzący 
czas przerywa mecz i informuje sędziów, że trener drużyny A zelżył go. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  opis w protokole, 
b)  wykluczenie trenera A; opis w protokole, 
c)  gra zostaje wznowiona rzutem wolnym dla B z linii zmian drużyny A, 
d)  gra zostaje wznowiona rzutem dla A, który odpowiada sytuacji w grze. 
 
197.  W których sytuacjach przerwanie czasu gry (=time-out) jest 
obowiązkowe? 
a)  rzut karny, 
b)  wykluczenie, 
c)  „wpływ czynników zewnętrznych”, 
d)  dyskwalifikacja. 
 
198.  Bezpośrednio po wykonaniu rzutu rozpoczynającego grę przez 
drużynę B, sędziowie stwierdzają, że w strefie zmian drużyny B jest 
obecna osoba nie wpisana do protokołu zawodów. Okazuje się, że jest to 
jeden z członków zarządu klubu, jednakże drużyna B ma już wpisane do 
protokołu zawodów cztery inne osoby towarzyszące. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  dodatkowa osoba (członek zarządu klubu) musi opuścić strefę zmian, 
b)  osoba odpowiedzialna za drużynę B otrzymuje karę progresywną, 
c)  dodatkowa osoba towarzysząca (jedna z wpisanych do protokołu zawodów) 
musi opuścić strefę zmian, 
d)  gra zostaje wznowiona rzutem wolnym dla drużyny A. 
 
199.  Co należy uznać za niesportowe zachowanie? 
a)  rzucenie piłką w głowę obrońcy, który jest w bezruchu, 
b)  bierna postawa bramkarza podczas wykonywania rzutu karnego, wskazująca 
na celowe zaniechanie obrony rzutu, 
c)  symulowanie („teatr”) mające wprowadzić sędziego w błąd w ocenie akcji 
przeciwnika, 
d)  aktywne blokowanie rzutu stopą lub podudziem, 



e)  wykorzystywanie pola bramkowego w celach taktycznych, 
f)   zrewanżowanie się przeciwnikowi za faul. 

 
200.  Piłka odbija się od bramkarza B i zmierza w kierunku atakującego 
zawodnika A, który czeka przy linii pola bramkowego w polu gry. W celu 
zapobieżenia sytuacji pewnej do zdobycia bramki, obrońca drużyny B 
narusza pole bramkowe i uniemożliwia przejęcie piłki przez atakującego 
zawodnika A. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  rzut karny dla A, 
c)  kara progresywna dla obrońcy B, 
d)  dyskwalifikacja dla obrońcy B. 
 
201.  Piłka zmierza od zawodnika drużyny A do pola bramkowego tej 
drużyny. Bramkarz A1 wyskakuje w górę z pola bramkowego, łapie piłkę 
w powietrzu i pewnie trzymając piłkę, ląduje poza polem bramkowym. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  rzut od bramki dla A, 
c)  rzut wolny dla drużyny B, 
d)  rzut karny dla drużyny B. 
 
202.  Bramkarz B wykonuje rzut od bramki. Piłka dotyka sędziego i 
wraca z powrotem do bramkarza B, który tymczasem opuścił pole 
bramkowe. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  powtórzyć rzut od bramki, 
c)  rzut wolny dla A, 
d)  rzut wolny dla B po sygnale gwizdkiem. 
 
203.  Piłka zmierza od zawodnika drużyny A do pola bramkowego tej 
drużyny. Bramkarz A1 wyskakuje w górę z pola bramkowego, łapie piłkę 
w powietrzu i pewnie trzymając piłkę, ląduje jedną stopą w polu 
bramkowym, a drugą poza polem bramkowym. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  rzut od bramki dla A, 
c)  rzut wolny dla drużyny B, 
d)  rzut karny dla drużyny B. 
 
204.  W których sytuacjach dyskwalifikacja musi być powiązana z 
opisem w protokole? 
a)  znieważenie zawodnika na boisku podczas przerwy w spotkaniu (po I połowie 
meczu), 
b)  wyjątkowo niebezpieczne, bezmyślne lub złośliwe zagrania, 



c)  zrewanżowanie się przeciwnikowi za faul, 
d)  złośliwa akcja, w żaden sposób nie związana z grą. 
 
205.  Zawodnik A rzuca na bramkę. Bramkarz B łapie piłkę. W tym 
momencie sędzia mierzący czas sygnalizuje gwizdkiem koniec spotkania. 
Sędziowie zwracają uwagę sędziemu mierzącemu czas, że pozostało 
jeszcze do rozegrania 30 sekund drugiej połowy spotkania. Wszyscy 
zawodnicy pozostają na boisku. W jaki sposób gra powinna zostać 
wznowiona? 
a)  rzut wolny dla B, 
b)  rzut od bramki dla B, 
c)  rzut wolny dla A, 
d)  wymagany sygnał gwizdkiem. 
 
 
206.  W jaki sposób przepisy opisują strój zawodników? 
a)  wszyscy zawodnicy w drużynie występujący jako bramkarze muszą posiadać 
stroje tego samego koloru, 
b)  zawodnicy muszą mieć koszulki oznaczone numerami o wysokości co 
najmniej 20 cm zarówno z przodu, jak i tyłu, 
c)  bramkarze mogą posiadać ochraniacze na głowę, pod warunkiem, że są one 
wykonane z miękkiego materiału, 
d)  zawodnicy, włączając bramkarzy, mogą używać numerów od 1 do 100. 
 
207.  Które ze stwierdzeń dotyczących rzutu rozpoczynającego grę nie 
są prawidłowe? 
a)  rzut rozpoczynający grę musi być wykonany w ciągu 3 sekund po sygnale 
gwizdkiem, ze środka boiska i musi być wykonany w kierunku połowy boiska 
przeciwnika, 
b)  bramka przeciwko drużynie przeciwnej nie może być zdobyta bezpośrednio z 
rzutu rozpoczynającego grę, 
c)  podczas wykonywania rzutu rozpoczynającego grę nieprawidłowe ustawienie 
zawodników drużyny przeciwnej nie może być korygowane, jeśli nie 
przeszkadzają oni drużynie wykonującej rzut, 
d)  jeśli zawodnik wykonujący rzut kozłuje piłkę po sygnale gwizdkiem na 
wykonanie rzutu, należy przyznać rzut wolny dla przeciwnika, 
e)  zawodnicy drużyny wykonującej rzut nie mogą przekroczyć linii środkowej, do 
momentu, gdy rzut zostanie wykonany. 
 
208.  Drużyna A zdobywa bramkę. Drużyna B chce szybko wykonać rzut 
rozpoczynający grę. Dlatego B5 szybko kozłuje piłkę w kierunku linii 
środkowej. Wykonuje to biegnąc obok A3, który używając otwartej dłoni 
wygarnia piłkę B5 tak, że piłka uderza w stopę B5 i toczy się daleko poza 
linię środkową boiska na połowę przeciwnika. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 



a)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
b)  rzut rozpoczynający grę dla B, 
c)  kara progresywna dla A3, 
d)  rzut wolny dla A. 
 
209.  Po niedokładnym podaniu od A3 do A9, piłka toczy się w kierunku 
linii bocznej boiska, blisko ławki zmian drużyny A. B10 jest jeden metr 
od piłki gotowy ją przejąć, gdy A9 rzuca się za piłką i uderza ją pięścią w 
kierunku środka boiska, z powrotem do A3. Następnie A9 siłą rozpędu 
opuszcza boisko przez linię boczną. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  rzut wolny dla B, 
c)  upomnienie lub wykluczenie dla A9, 
d)  rzut z linii bocznej dla B. 
 
210.  Bramkarz B16 wyskakuje w górę we własnym polu bramkowym, w 
celu przechwycenia dalekiego podania do A7. B16 łapie piłkę, gdy jest w 
powietrzu i ląduje z piłką jedną stopą w polu bramkowym, a drugą w 
polu gry. W tej pozycji bramkarz zagrywa piłką do B3. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  rzut karny przeciwko B, 
b)  grać dalej, 
c)  rzut wolny przeciwko B, 
d)  korekta i rzut od bramki po sygnale gwizdkiem. 
 
211.  Które ze stwierdzeń dotyczących rzutu od bramki są prawidłowe? 
a)  rzut od bramki uważa się za wykonany, gdy piłka opuści rękę bramkarza, 
b)  zawodnicy drużyny przeciwnej muszą zachować odległość 3 metrów, 
c)  rzut od bramki uważa się za wykonany, gdy piłka opuści rękę bramkarza i 
przekroczy linię pola bramkowego, 
d)  zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo stać bezpośrednio przy linii pola 
bramkowego w polu gry. 
 
212.  W czasie wykonywania rzutu karnego przez A3, A5 przekracza linię 
rzutów wolnych po gwizdku sędziego, ale zanim piłka opuszcza rękę A3. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  powtórzyć rzut karny, 
b)  rzut wolny dla B, 
c)  rzut od bramki dla B, 
d)  kara progresywna dla A5. 
 
213.  B9 z rzutu karnego zdobywa bramkę dla drużyny B. Drużyna A 
szybko wykonuje rzut rozpoczynający grę po gwizdku sędziego. Po 
dwóch podaniach A4 zdobywa bramkę. W tym momencie sędzia 
mierzący czas daje sygnał gwizdkiem i informuje, że B9, który 



tymczasem powrócił na ławkę zmian, podczas wykonywania rzutu 
karnego miał jeszcze do odbycia 20 sekund kary wykluczenia. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut karny dla B musi być powtórzony, 
b)  B9 otrzymuje dodatkowe wykluczenie, 
c)  obie bramki są ważne, 
d)  obie bramki są nieważne. 
 
214.  Nieprawidłowa zmiana zawodników drużyny A, po podyktowaniu 
przez sędziów rzutu karnego dla drużyny A. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  rzut wolny dla B, 
b)  rzut karny dla A, 
c)  wykluczenie dla A, 
d)  upomnienie dla osoby odpowiedzialnej za drużynę A. 
 
215.  W trakcie spotkania trener drużyny A wielokrotnie przemieszcza 
się do stolika sędziowskiego i stojąc przy nim udziela wskazówek swojej 
drużynie. W między czasie protestuje przeciwko decyzjom sędziów. Z 
powodu hałasu na hali sędziowie tego nie zauważają. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a)  sędzia mierzący czas natychmiast przerywa grę i informuje sędziów o 
niewłaściwym zachowaniu trenera, 
b)  sędzia mierzący czas czeka na najbliższą przerwę w grze i informuje sędziów 
o niewłaściwym zachowaniu trenera, 
c)  kara progresywna dla trenera, 
d)  karanie nie jest możliwe. 

 
216.  Rzut rozpoczynający grę dla B po bramce zdobytej przez A. B1 
szybko rzuca piłkę w kierunku linii środkowej. B6 otrzymuje piłkę i staje 
na środku boiska z jedną stopą na linii środkowej, a drugą na własnej 
połowie boiska. Sędzia daje sygnał gwizdkiem. W tym czasie kilku 
zawodników drużyny A pozostaje nadal na połowie boiska drużyny B. B6 
przekracza linię środkową boiska, zanim piłka opuszcza jego rękę. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  rzut wolny dla A, 
c)  korekta pozycji zawodników drużyny A i powtórzenie rzutu rozpoczynającego 
grę po sygnale gwizdkiem, 
d)  korekta pozycji B6 i powtórzenie rzutu rozpoczynającego grę po sygnale 
gwizdkiem. 
 
217.  Podczas wykonywania rzutu wolnego, B12 wystawia swoją rękę z 
piłką całkowicie poza linię boczną. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 



b)  rzut wolny przeciwko B, 
c)  rzut z linii bocznej przeciwko B, 
d)  rzut wolny przeciwko B i ustne zwrócenie uwagi B12. 
 
218.  Rzut od bramki dla drużyny B jest wykonywany przez bramkarza 
B16, po tym, jak piłka opuściła boisko przez linię końcową boiska. B16 
spieszy się, gdyż wynik meczu jest niekorzystny dla drużyny B. Piłka 
wypada bramkarzowi z ręki i zmierza do zawodnika B6, który jest 
jeszcze w polu bramkowym. B6 zagrywa stopą piłkę z powrotem do 
bramkarza. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  powtórzyć rzut od bramki po sygnale gwizdkiem, 
b)  rzut wolny przeciwko B, 
c)  rzut karny przeciwko B. 
 
219.  A9 samotnie stoi przy linii pola bramkowego przeciwnika, gotowy 
do przyjęcia piłki. Zostaje to dostrzeżone przez skrzydłowego A10, który 
podaje do niego piłkę. B3 widząc to, wchodzi do własnego pola 
bramkowego i przechwytuje piłkę, stojąc stopami obu nóg w polu 
bramkowym. Jest to drugie takie zagranie zawodnika B3 w meczu. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  rzut karny dla A, 
c)  kara progresywna dla B3. 
 
220.  Rzut rozpoczynający grę dla drużyny A. Sędzia daje sygnał 
gwizdkiem, ale piłka nie opuszcza jeszcze ręki rzucającego. Zawodnik tej 
samej drużyny A3 biegnąc, po sygnale gwizdkiem przekracza linie 
środkową i zostaje przez B5 szarpnięty od tyłu za przedramię, co 
powoduje upadek. B5 zapobiega w ten sposób otrzymaniu piłki przez A3. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie dla B5, 
b)  dyskwalifikacja dla B5, 
c)  rzut wolny dla drużyny A, 
d)  rzut karny dla A, 
e)  rzut rozpoczynający grę dla drużyny A, 
f)   opis w protokole. 

 
221.  W podstawowym czasie gry mecz zakończył się wynikiem 20-20. 
Gra musi być kontynuowana, aż do wyłonienia zwycięzcy. Jaka powinna 
być decyzja sędziego? 
a)  1 minutowa przerwa przed rozpoczęciem dogrywki, 
b)  5 minutowa przerwa przed rozpoczęciem dogrywki, 
c)  1 minutowa przerwa pomiędzy częściami dogrywki, 
d)  5 minutowa przerwa pomiędzy częściami dogrywki. 
 



222.  Sędziowie maja różne opinie o tym, ile czasu gry pozostało do 
końca meczu. Sędzia bramkowy (który jest „wymieniony jako pierwszy 
w protokole”) chce aby grano jeszcze 50 sekund, podczas gdy sędzia z 
pola mówi o 42 sekundach. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  obowiązuje dłuższy czas gry – 50 sekund, 
b)  decyduje sędzia wymieniony na pierwszym miejscu w protokole – 50 sekund, 
c)  sędzia w polu gry jest odpowiedzialny za czas gry – 42 sekundy, 
d)  obaj sędziowie muszą uzgodnić wspólną decyzję. 
 
223.  A9 zagrywa piłkę do bramkarza własnej drużyny A1, który stoi w 
polu gry. Ponieważ A9 jest atakowany, rzuca piłkę zbyt wysoko tak, że 
A1 musi się cofnąć i wchodzi do pola bramkowego stopą jednej nogi, 
bezpośrednio zaraz po chwyceniu piłki. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
c)  rzut karny dla przeciwnika, 
d)  rzut wolny dla przeciwnika. 
 
224.  W których z następujących sytuacji zatrzymanie czasu gry (time-
out) jest obowiązkowe? 
a)  wykluczenie, 
b)  rzut wolny, 
c)  gra pasywna, 
d)  zła zmiana, 
e)  upomnienie, 
f)   rzut z linii bocznej. 
 
225.  Bramkarz zatrzymuje piłkę tuż przed linią bramkową. Gdy próbuje 
opanowaną piłkę podać do zawodnika swojej drużyny, piłka wypada mu 
z ręki i wpada do bramki. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  bramka, 
b)  rzut wolny dla przeciwnika, 
c)  rzut karny dla przeciwnika, 
d)  rzut od bramki. 
 
226.  Zawodnik A7 zostaje zdyskwalifikowany po otrzymaniu trzeciego 
wykluczenia. Bezpośrednio po tym próbuje dyskutować z sędziami i nie 
opuszcza boiska. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  brak dalszej reakcji, 
b)  drużyna A gra z jednym zawodnikiem mniej na boisku przez 4 minuty, 
c)  drużyna A gra z dwoma zawodnikami mniej na boisku przez 2 minuty. 

 
227.  B8 otrzymuje karę wykluczenia z powodu złej zmiany. Dwie 
sekundy po wznowieniu gry, w sposób niesportowy wyraża opinie o 



sędziach, pozostając na ławce zmian. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  dodatkowe wykluczenie dla B8, 
b)  dyskwalifikacja B8, 
c)  drużyna B gra przez 1 minutę 58 sekund z 2 zawodnikami mniej na boisku, 
d)  drużyna B gra przez 2 minuty z 2 zawodnikami mniej na boisku, 
e)  rzut wolny dla drużyny A, 
f)   zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
228.  Które z następujących stwierdzeń, dotyczących przyznania przerwy 
dla drużyny, są prawidłowe? 
a)  zamiar wykorzystania przerwy dla drużyny może być zasygnalizowany jedynie 
przez osobę odpowiedzialną za drużynę, 
b)  jeżeli zasygnalizowanie zamiaru wykorzystania przerwy dla drużyny 
następuje, gdy przeciwnik jest w posiadaniu piłki, sędzia mierzący czas musi 
zwrócić „zieloną kartkę” osobie towarzyszącej, 
c)  1-minutowy czas przerwy dla drużyny rozpoczyna się w momencie sygnału 
gwizdkiem sędziego mierzącego czas, 
d)  naruszenia przepisów podczas przerwy dla drużyny mają takie same 
konsekwencje, jak w czasie gry, 
e)  po zakończeniu przerwy dla drużyny gra jest wznawiana przez zespół, który 
zażądał wykorzystanie przerwy. 
 
229.  Sędzia zarządza rzut wolny przeciwko drużynie B sprzed linii pola 
bramkowego drużyny A. Bramkarz A1 stojąc jedną nogą w polu 
bramkowym, a drugą w polu gry, podaje piłkę do A8, który zdobywa 
bramkę. Prawidłowa decyzja? 
a)  bramka dla A, 
b)  powtórzenie rzutu wolnego poza polem bramkowym A, 
c)  rzut wolny dla B sprzed linii pola bramkowego A, 
d)  rzut od bramki dla B, 
e)  rzut karny dla A. 
 
230.  Zawodnik A10 odbywa swoją pierwszą karę wykluczenia (która 
rozpoczęła się o czasie 21:00). Po wznowieniu gry, protestuje tak 
bardzo, że sędziowie przerywają grę zatrzymując czas, gdy na zegarze 
jest 21:30 i nakładają na zawodnika dodatkową karę wykluczenia. Jakie 
są konsekwencje dla drużyny A? 
a)  wykluczenie dla A10, 
b)  dyskwalifikacja dla A10, 
c)  drużyna A gra o 1 zawodnika mniej do 25:00, 
d)  drużyna A gra o 2 zawodników mniej do 23:00 i dalej o 1 zawodnika mniej do 
23:30, 
e)  drużyna A gra w składzie zmniejszonym o jednego dodatkowego zawodnika 
przez pozostały czas pierwszej kary wykluczenia. 



 
231.  Atakujący zawodnik A7 z piłką wchodzi w pole bramkowe drużyny 
przeciwnej. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla B, 
b)  rzut od bramki dla B, 
c)  rzut od bramki dla B po sygnale gwizdkiem, 
d)  rzut wolny dla B po sygnale gwizdkiem. 
 
232.  Które z następujących stwierdzeń dotyczących miejsca 
wykonywania rzutu wolnego są prawidłowe? 
a)  jeśli piłka nie zostanie położona natychmiast po decyzji o rzucie wolnym, 
drużyna przeciwna ma prawo wykonać rzut wolny z miejsca, gdzie znajduje się 
piłka, 
b)  po podyktowaniu rzutu wolnego za złą zmianę, rzut wolny może być 
wykonany z miejsca, w którym znajduje się piłka, zamiast z linii zmian, jeżeli jest 
to korzystniejsze dla drużyny mającej wykonać rzut wolny, 
c)  po podyktowaniu rzutu wolnego za grę pasywną, rzut wolny jest zawsze 
wykonywany z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w momencie przyznania rzutu 
wolnego, 
d)  dla rzutu wolnego z linii środkowej, tolerancja miejsca wykonania w obie 
strony w kierunku linii bocznych, jest w przybliżeniu taka sama, jak w przypadku 
rzutu rozpoczynającego grę. 
 
233.  Obrotowy B10 prawidłowo blokuje obrońcę A2. W momencie, gdy 
B10 wypracowuje sobie pozycję, inny zawodnik z tej samej drużyny B4, 
podaje mu piłkę dołem na wolne pole. W chwili otrzymywania piłki B10 
jest trzymany z tyłu za koszulkę przez A2. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  rzut wolny dla B, 
b)  rzut karny dla B, niezależnie od pozycji przeciwnika, 
c)  rzut karny dla B, jeśli żaden inny zawodnik z drużyny A nie może zgodnie z 
przepisami zapobiec oddaniu rzutu przez B10, 
d)  kara progresywna dla A2, 
e)  obowiązkowa dyskwalifikacja dla A2. 
 
234.  Drużyna B gra o jednego zawodnika mniej. Zawodnicy drużyny B 
zajęli już swoje pozycje w ataku i rozpoczęli fazę przygotowawczą, gdy 
B6 i B8 zdecydowali się opuścić boisko w celu dokonania zmiany. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  sygnał ostrzegawczy o grze pasywnej, 
b)  sygnał ostrzegawczy o grze pasywnej, jeśli nie ma wzrostu tempa akcji przez 
5 sekund, 
c)  natychmiastowo rzut wolny dla A z powodu gry pasywnej, 
d)  upomnienie dla B6 lub B8 w przypadku ponownego wystąpienia sytuacji tego 
typu, 



e)  wykluczenie dla B6 lub B8 w przypadku ponownego wystąpienia sytuacji tego 
typu. 
 
235.  W przypadku których zdarzeń sygnał ostrzegający o grze pasywnej 
ulega odwołaniu? 
a)  odzyskanie posiadania piłki po obronie rzutu karnego przez bramkarza, 
b)  odzyskanie posiadania piłki po odbiciu się piłki od poprzeczki lub słupka 
bramki, 
c)  przerwa dla drużyny, 
d)  dobrze wykonana akcja ofensywna („silne zaatakowanie bramki 
przeciwnika”), 
e)  żadna z sytuacji wymienionych w punktach a) – d). 
 
236.  Zawodnik A11, uprzednio upomniany w czasie gry, zachowuje się 
niesportowo podczas przerwy w spotkaniu. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  upomnienie dla A11, 
b)  wykluczenie dla A11, 
c)  dyskwalifikacja A11, 
d)  drużyna A gra przez pierwsze 2 minuty drugiej części spotkania o jednego 
zawodnika mniej na boisku w stosunku do tego, z jaką liczbą zawodników 
zakończyła pierwszą połowę, 
e)  drużyna A rozpoczyna drugą połowę meczu z taką samą liczbą zawodników 
na boisku, z jaką zakończyła pierwszą połowę. 
 
237.  Drużyna B jest w posiadaniu piłki. Delegat przerywa grę, ponieważ 
trener drużyny B rzucił krzesłem na boisko w proteście po decyzji 
sędziego. Do tej pory osoby towarzyszące drużynie B nie były karane. B7 
był w sytuacji pewnej do zdobycia bramki, gdy spotkanie zostało 
przerwane. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  upomnienie trenera B, 
b)  wykluczenie trenera B, 
c)  dyskwalifikacja trenera B, 
d)  rzut wolny dla A, 
e)  rzut karny dla B, 
f)   opis w protokole. 
 
238.  W której(-ych) z następujących sytuacji osoba towarzysząca 
„odpowiedzialna za drużynę” powinna zostać ukarana progresywnie? 
a)  gdy zawodnik opuści własną strefę zmian bez poinformowania o tym sędziów 
mierzącego czas/sekretarza, 
b)  gdy po rozpoczęciu gry, w strefie zmian znajdują się osoby nie wpisane do 
protokółu zawodów, 
c)  gdy dodatkowy zawodnik wejdzie na boisko (np. jako ósmy zawodnik), 
d)  gdy na boisko wejdzie zawodnik, który nie jest uprawniony do gry. 



 
239.  Bramkarz A1 wykonuje długie podanie do zawodnika A15, który 
zmierza sam w kierunku bramki B. Bramkarz B12 opuszcza pole 
bramkowe , wyskakuje i łapie piłkę, a następnie będąc w powietrzu 
zderza się z zawodnikiem A15. Obaj zawodnicy kontuzjowani upadają na 
ziemię. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  zatrzymanie czasu gry (time-out), wykluczenia A15, 
b)  time-out, wykluczenie B12, 
c)  time-out, dyskwalifikacja B12, 
d)  rzut wolny dla A, 
e)  rzut wolny dla B, 
f)   rzut karny dla A. 
 
240.  Kto nie może brać udziału w wykonywaniu rzutów karnych, gdy 
spotkanie pozostaje nierozstrzygnięte po dogrywkach? 
a)  zawodnik, który lży sędziów krótko po zakończeniu dogrywek, 
b)  bramkarze, 
c)  zawodnik, któremu do zakończenia czasu dogrywek nie upłynął czas 
odbywanego wykluczenia, 
d)  zdyskwalifikowany zawodnik. 
 
241.  Bramkarz drużyny A broni rzut na 5 sekund przed zakończeniem 
meczu. Piłka uderza w sufit nad polem bramkowym. Automatyczny 
sygnał kończący spotkanie rozlega się bezpośrednio przed wykonaniem 
rzutu z linii bocznej przez drużynę B. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  rzut z linii bocznej po sygnale gwizdkiem, 
b)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
c)  koniec spotkania, 
d)  rzut z linii bocznej musi być wykonany; następnie koniec spotkania. 
 
242.  B8 miał już upomnienie. Podczas przerwy dla drużyny siada na 
ławce zmian i wyraża się w niesportowy sposób w stosunku do sędziów. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja B8, 
b)  wykluczenie B8, 
c)  upomnienie B8, 
d)  brak możliwości reakcji. 
 
243.  Tuż przed zakończeniem spotkania, gdy wynik brzmi 22-21 dla 
drużyny A, A12 prawidłowo wykonuje rzut rozpoczynający grę. Piłka 
podąża z powrotem w kierunku bramki drużyny A. Bramkarz A1 nie 
dotyka piłki, ponieważ znajduje się we własnym polu bramkowym. Piłka 
wpada do bramki. Zawodnicy tej samej drużyny co A12, przekroczyli 
linię środkową boiska po sygnale gwizdkiem sędziego, ale przed 



zagraniem piłką, biegnąc w kierunku bramki drużyny B. Jaka powinna 
być decyzja sędziego? 
a)  bramka dla B, 
b)  rzut wolny dla B, 
c)  powtórzenie rzutu rozpoczynającego grę, 
d)  kara osobista dla A12, 
e)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
244.  Jeśli rzuty karne mają decydować o wyłonieniu zwycięzcy, którzy 
zawodnicy mogą wykonywać te rzuty? 
a)  wszyscy wpisani do protokółu zawodów, 
b)  zawodnicy, którzy nie byli wcześniej zdyskwalifikowani, 
c)  zawodnicy, którzy nie odbywali kary wykluczenia, gdy skończył się czas 
dogrywki, 
d)  Zawodnicy, którym sędziowie na to zezwolili. 
 
245.  Drużyna A wykonuje rzut rozpoczynający grę. Sędzia z pola daje 
sygnał gwizdkiem na jego wykonanie. W tym momencie A13 zabiera 
piłkę z ręki A9, który stoi gotowy do wykonania rzutu, ponieważ A13 
zauważa, że A7 i A3 wbiegają na połowę przeciwnika i są w dogodnych 
pozycjach. A13 podaje piłkę do A7, który zdobywa bramkę. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  bramka dla A, 
b)  korekta; powtórzenie rzutu rozpoczynającego grę dla A, 
c)  rzut wolny dla B, 
d)  ustne ostrzeżenie dla A13, 
e)  ustne ostrzeżenie dla A13 i A7. 
 
246.  Czas gry mija, ale sędzia mierzący czas nie daje sygnału na 
zakończenie meczu. Kto kończy spotkanie? 
a)  sędzia sekretarz, 
b)  sędzia w polu gry, 
c)  sędzia bramkowy, 
d)  jeden z sędziów. 
 
247.  Sygnał gwizdkiem na zakończenie pierwszej połowy spotkania 
rozlega się o 1 minutę za wcześnie. W czasie sygnału gwizdkiem, żaden 
z zespołów nie był w posiadaniu piłki i nie doszło do złamania przepisów 
(piłka leży na podłożu w polu gry). Obie drużyny nadal pozostają na 
boisku. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  1 minuta nie jest dogrywana, 
b)  1 minuta jest dogrywana przed przerwą w meczu, 
c)  1 minuta jest dogrywana po przerwie w meczu, przed rozpoczęciem drugiej 
połowy spotkania, 
d)  1 minuta jest dodawana do czasu drugiej połowy, 



e)  decyduje losowanie, która z drużyn ma posiadać piłkę w momencie 
rozpoczęcia dogrywania 1 minuty, 
f)   drużyna, która ostatnia była w posiadaniu piłki posiada piłkę w momencie 
rozpoczęcia gry. 
 
248.  Pierwsza połowa spotkania została zakończona o 1 minutę za 
wcześnie. Nie zostały złamane przepisy, a piłka była w powietrzu nad 
polem bramkowym. Bramkarz łapie piłkę po sygnale gwizdkiem. Obie 
drużyny nadal pozostają na boisku. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  1 minuta nie jest dogrywana, 
b)  1 minuta jest dogrywana przed przerwą w meczu, 
c)  1 minuta jest dogrywana po przerwie w meczu, przed rozpoczęciem drugiej 
połowy spotkania, 
d)  1 minuta jest dodawana do czasu drugiej połowy, 
e)  drużyna, która ostatnia była w posiadaniu piłki posiada piłkę w momencie 
rozpoczęcia gry, 
f)   gra zostaje wznowiona rzutem od bramki. 
 
249.  Pierwsza połowa spotkania została zakończona o 1 minutę za 
wcześnie. Nie zostały złamane przepisy, a piłka była w powietrzu nad 
polem bramkowym. Po gwizdku, piłka wyszła poza linię końcową boiska 
poza bramką. Obie drużyny nadal pozostają na boisku. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  1 minuta nie jest dogrywana, 
b)  1 minuta jest dogrywana przed przerwą w meczu, 
c)  1 minuta jest dogrywana po przerwie w meczu, przed rozpoczęciem drugiej 
połowy spotkania, 
d)  1 minuta jest dodawana do czasu drugiej połowy, 
e)  drużyna, która ostatnia była w posiadaniu piłki posiada piłkę w momencie 
rozpoczęcia gry, 
f)   gra zostaje wznowiona rzutem od bramki. 
 
250.  Zawodnik B11 posiada piłkę w ataku i próbuje ominąć obrońcę A2. 
Na skutek sygnału gwizdka z widowni, obrońca A2 zatrzymuje się i nie 
bierze udziału w dalszej akcji. B11 zostaje w ten sposób sam przed 
rzutem na bramkę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut karny dla B, 
b)  zatrzymanie czasu gry; konsultacja z sędzią mierzącym czas, 
c)  rzut wolny dla A, 
d)  rzut wolny dla B. 
 
251.  Drużyna A jest w posiadaniu piłki. Osoba towarzysząca z drużyny B 
sygnalizuje zamiar wykorzystania przerwy dla drużyny przez położenie 
„zielonej kartki” na stoliku przed sędzią mierzącym czas. Jaka powinna 
być decyzja sędziego? 



a)  zielona kartka leży na stoliku, 
b)  sędzia mierzący czas sygnalizuje gwizdkiem, jak tylko drużyna B wejdzie w 
posiadanie piłki, 
c)  sędzia mierzący czas zwraca zieloną kartkę osobie towarzyszącej, 
d)  tylko „osoba odpowiedzialna za drużynę” może zasygnalizować zamiar 
wykorzystania przerwy dla drużyny. 
 
252.  Trener drużyny A głośno protestuje przeciwko decyzji sędziów na 
niekorzyść jego drużyny i stwierdza „Jesteście idiotami”. Trener drużyny 
A otrzymał już 10 minut wcześniej karę wykluczenia. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  upomnienie trenera za niesportowe zachowanie, 
b)  kara wykluczenia dla trenera A. Drużyna gra w składzie zmniejszonym o 
jednego zawodnika przez 2 min, 
c)  dyskwalifikacja trenera. Drużyna gra w składzie zmniejszonym o jednego 
zawodnika przez 2 min., opis w protokole, 
d)  zatrzymanie czasy gry, poinformowanie osób towarzyszących. 
 
253.  Po automatycznym sygnale na zakończenie spotkania, do 
wykonania pozostaje jeszcze rzut wolny. B9 zajmuje prawidłową pozycję 
i rzuca na bramkę drużyny A. Gdy piłka opuszcza rękę B9, rozlega się 
sygnał gwizdkiem sędziego mierzącego czas. Piłka wpada do bramki, bez 
szans obrony przez bramkarza. Sędzia mierzący czas informuje sędziów, 
że A7, który znajdował się w obronie na boisku podczas rzutu wolnego, 
w wyniku zmiany wszedł na boisko przed wykonaniem rzutu. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  wykluczenie A7, 
b)  dyskwalifikacja A7, 
c)  bramka dla B, 
d)  rzut karny, 
e)  powtórzenie rzutu wolnego po sygnale gwizdkiem. 
 
254.  A9 próbuje zatrzymać niski rzut podudziem, ale wykonując to 
odbija piłkę do własnej bramki. Jest to druga sytuacja, że próbuje on 
zatrzymać rzut nogą. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  bramka dla B, 
b)  rzut wolny dla B, 
c)  karanie progresywne A9. 
 
255.  Zawodnik A4 uległ kontuzji. Sędziowie zatrzymują czas gry (time-
out) i dają sygnał rękami, zezwalający drużynie A na wejście na boisko i 
zajęcie się zawodnikiem. Dwie osoby towarzyszące z drużyny A, ale 
także trener z drużyny B, wchodzą na boisko. Trener z drużyny B już 
miał upomnienie. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  brak interwencji, 



b)  drużyna B kontynuuje grę w niezmniejszonym składzie na boisku, 
c)  wykluczenie dla trenera z drużyny B, 
d)  dyskwalifikacja trenera z drużyny B, 
e)  drużyna B kontynuuje grę z 1 zawodnikiem mniej na boisku przez 2 minuty. 
 
256.  Piłka leży na podłożu w polu bramkowym drużyny A. W tym 
momencie sędzia mierzący czas przerywa grę sygnałem gwizdka i 
informuje, iż A5 dokonał złej zmiany. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  rzut od bramki, 
b)  wykluczenie dla A5, 
c)  rzut wolny dla B sprzed linii rzutów wolnych, 
d)  rzut wolny dla B z linii zmian drużyny A. 
 
257.  Sędzia daje sygnał gwizdkiem z powodu błędu kroków B21. 
Zawodnik kładzie piłkę przy linii pola bramkowego drużyny A. Bramkarz 
A16 chce szybko wyrzucić piłkę. Podpiera się jedną ręką na podłożu w 
polu gry i stopę ma w polu bramkowym. Z tej pozycji zagrywa piłkę do 
A3, który rozpoczyna kontratak, prowadzący do zdobycia bramki przez 
drużynę A. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  powtórzyć rzut wolny po sygnale gwizdkiem, 
b)  bramka dla A, 
c)  rzut wolny dla B, z powodu nieprawidłowego wykonania rzutu wolnego przez 
A, 
d)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
258.  Bramkarz B1 opuszcza własne pole bramkowe. Wyskakuje w górę z 
pola gry i będąc w powietrzu, łapie podanie od zawodnika swojej 
drużyny. Następnie ląduje obunóż we własnym polu bramkowym. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  rzut od bramki dla B, 
c)  rzut wolny dla A, 
d)  rzut karny dla A, 
e)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
259.  A2 stoi gotowy do wykonania rzutu karnego. Sędzia z pola daje 
sygnał gwizdkiem, a A2 upuszcza piłkę na podłoże. B3 natychmiast 
podnosi piłkę i zagrywa ją do B2, który zdobywa bramkę po kontrataku. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  bramka dla B, 
b)  powtórzenie rzutu karnego, 
c)  rzut wolny przeciwko A, 
d)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 



 
260.  Które z następujących zaleceń są prawidłowe odnośnie sygnału 
ostrzegającego o grze pasywnej (sygnał 18)?  
a)  jeżeli zostaje dostrzeżona tendencja do gry pasywnej, to jako pierwszy 
sygnalizuje to sędzia w polu gry, używając sygnału 18; następnie sędzia 
bramkowy podnosi swoją rękę w ten sam sposób, 
b)  jeśli po pokazanym sygnale ostrzegawczym, zespół będący w posiadaniu piłki 
skorzysta z przysługującej mu przerwy dla drużyny, wtedy sygnał musi być 
pokazany ponownie w momencie wznowienia gry, 
c)  jeśli po pokazanym sygnale ostrzegawczym, zespół będący w posiadaniu piłki 
nie podejmie wyraźnych wysiłków w celu wypracowania pozycji do rzutu na 
bramkę, wtedy jeden z sędziów: sędzia w polu gry lub sędzia bramkowy, 
przyznaje rzut wolny z powodu gry pasywnej, 
d)  po pokazanym sygnale ostrzegawczym, sędziowie muszą ocenić, czy w 
sposób wyraźny zmienia się tempo akcji lub, czy jest więcej akcji atakujących, 
zamiast prostego koncentrowania się na ilości ruchów piłki. 
  
261.  A3 biegnie z piłką w kontrataku w kierunku bramki drużyny B. W 
chwili, gdy wykonuje rzut z wyskoku, rozlega się sygnał gwizdkiem z 
widowni, a A3 tak się tym rozprasza, że nie oddaje rzutu na bramkę. 
Zamiast tego zatrzymuje się z piłką w polu bramkowym. Jaka powinna 
być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla B po sygnale gwizdkiem, 
b)  rzut karny dla A, 
c)  rzut wolny dla A po sygnale gwizdkiem, 
d)  rzut od bramki dla B po sygnale gwizdkiem, 
e)  zatrzymanie czasu gry (time-out), konsultacja z sędzią mierzącym czas. 
  
262.  Bramkarz A13 chce wykonać rzut od bramki. Po raz drugi w meczu 
B3 wchodzi do pola bramkowego i nie dotykając bramkarza, próbuje 
przeszkodzić A13 w wykonaniu rzutu. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  rzut od bramki po sygnale gwizdkiem, 
c)  upomnienie B3, 
d)  wykluczenie B3, 
e)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
  
263.  Mecz kończy się wynikiem remisowym po dogrywkach i regulamin 
wymaga wyłonienia zwycięzcy przez wykonanie rzutów karnych. A7 
otrzymał karę wykluczenia po 9 minutach ostatniej części dogrywki. 
Zostaje on wyznaczony przez „osobę odpowiedzialną za drużynę” do 
wykonywania rzutów karnych. Jaka powinna być decyzja sędziego?   

a)  A7 może wykonywać rzuty karne, 
b)  A7 nie może wykonywać rzutów karnych. 



  
264.  B9 otrzymuje karę dyskwalifikacji za niebezpieczny faul na A9 
(drużynie A zostaje przyznany rzut wolny). Zanim gra zostaje 
wznowiona, B9 uderza trenera zespołu A w twarz. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  usunięcie B9; drużyna B gra o 1 zawodnika mniej do końca spotkania, 
b)  dyskwalifikacja + usunięcie B9; drużyna B przez 2 minuty z 2 zawodnikami 
mniej, a następnie z 1 zawodnikiem mniej, 
c)  dyskwalifikacja + dyskwalifikacja B9; drużyna B przez 4 minuty z 1 
zawodnikiem mniej, 
d)  dyskwalifikacja + wykluczenie B9; drużyna B przez 4 minuty z 1 zawodnikiem 
mniej. 
  
265.  B8 otrzymuje karę wykluczenia po zatrzymaniu czasu gry (time-
out). W chwili opuszczania boiska, zanim gra zostaje wznowiona, 
odzywa się do sędziów w niesportowy sposób. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  2 minuty + 2 minuty dla B8; drużyna B przez 2 minuty z 2 zawodnikami 
mniej, 
b)  2 minuty + 2 minuty dla B8; drużyna B przez 4 minuty z 1 zawodnikiem 
mniej, 
c)  2 minuty + dyskwalifikacja dla B8; drużyna B przez 2 minuty z 2 
zawodnikami mniej, 
d)  2 minuty + dyskwalifikacja dla B8; drużyna B przez 4 minuty z 1 
zawodnikiem mniej. 
  
266.  Na Początek meczu: który z sędziów staje się sędzią w polu gry, a 
który sędzią bramkowym? 
a)  „wymieniony na pierwszym miejscu w protokole” staje się sędzią w polu gry, 
b)  „wymieniony na pierwszym miejscu w protokole” staje się sędzią 
bramkowym, 
c)  sędziowie przeprowadzają losowanie, aby zdecydować, kto gdzie rozpoczyna, 
d)  sędziowie mają wolny wybór przy podjęciu decyzji. 
  
267.  Zawodnik B7 (bez piłki) z drużyny będącej w posiadaniu piłki 
zajmuje pozycję poza boiskiem. Sędziowie zwracają mu uwagę, że 
powinien powrócić na boisko, ale zawodnik ten nie wykonuje polecenia 
sędziów. Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a)  grać dalej, 
b)  rzut wolny dla przeciwnika, 
c)  kara progresywna dla B7, 
d)  rzut z linii bocznej dla przeciwnika. 
  
268.  W której(-ych) z następujących sytuacji powinien zostać przyznany 
rzut od bramki? 



a)  kiedy zawodnik drużyny atakującej, będący w posiadaniu piłki, naruszy pole 
bramkowe przeciwnika, 
b)  kiedy zawodnik drużyny atakującej, nie posiadając piłki, naruszy pole 
bramkowe przeciwnika i osiągnie przez to korzyść, 
c)  kiedy zawodnik drużyny atakującej odbije piłkę i wyjdzie ona poza linię 
końcową drużyny przeciwnej, 
d)  kiedy zawodnik będący w posiadaniu piłki naruszy pole bramkowe swojej 
drużyny. 
  
269.   Kontratak drużyny A przy wyniku spotkania 26-26. A5 
przygotowuje się do oddania rzutu na bramkę, stojąc samotnie przy linii 
pola bramkowego drużyny B. W tym momencie rozlega się sygnał 
gwizdka sędziego mierzącego czas, który sygnalizuje zakończenie 
meczu. Sędziowie stwierdzają, że pozostało 20 sekund gry. Jaka 
powinna być decyzja sędziego?   
a)  rzut wolny dla A z miejsca przy stoliku sędziowskim, 
b)  rzut karny dla A, 
c)  opis w protokole zawodów, 
d)  rzut wolny dla A z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w momencie sygnału 
gwizdkiem. 
  
270.Z którego miejsca dozwolone jest wykonanie rzutu 
rozpoczynającego grę? 
a)  do 3 m. przed linią środkową na własnej połowie boiska, 
b)  do 3 m. za linią środkową na połowie boiska przeciwnika, 
c)  na środku boiska, jedną stopą na linii środkowej i z tolerancją w kierunku linii 
bocznych po ok. 1.5 metra, 
d)  tylko dokładnie ze środka boiska, jedną stopą na linii środkowej. 
  
271.   Zawodnik B3 próbuje oddać rzut na bramkę, jednak piłka wypada 
mu z ręki i nie dotykając innego zawodnika, zatrzymuje się na podłożu w 
polu bramkowym drużyny A. W tym momencie „osoba odpowiedzialna za 
drużynę” B sygnalizuje żądanie przerwy dla drużyny. Jaka powinna być 
decyzja sędziego?   
a)  sędzia mierzący czas daje sygnał gwizdkiem, równocześnie zatrzymuje zegar 
boiskowy i informuje sędziów o czasie dla drużyny B, 
b)  sędzia mierzący czas oddaje zieloną kartkę „osobie odpowiedzialnej za 
drużynę” B, 
c)  gra zostaje wznowiona rzutem wolnym dla drużyny B, 
d)  rzut od bramki dla drużyny A. 
  
272.   Drużyna A opóźnia wykonanie rzutu rozpoczynającego grę. 
Sędziowie zwrócili już uprzednio uwagę tej drużynie, że tego rodzaju 
zagrania taktyczne opóźniające grę są niedopuszczalne. Jaka powinna 
być decyzja sędziego?   



a)  grać dalej, 
b)  zatrzymanie czasu gry (time-out); rzut rozpoczynający grę na sygnał 
gwizdkiem, 
c)  zatrzymanie czasu gry (time-out); rzut rozpoczynający grę na sygnał 
gwizdkiem; natychmiastowe pokazanie sygnału ostrzegającego o grze pasywnej, 
d)  sygnał gwizdkiem na wykonanie rzutu rozpoczynającego grę; natychmiastowe 
pokazanie sygnału ostrzegającego o grze pasywnej, 
e)  kara progresywna dla „osoby odpowiedzialnej za drużynę”. 
  
273.   A4 dotyka piłki toczącej się po podłożu w polu bramkowym 
drużyny B. Następnie, popchnięty przez B6, przewraca się na podłogę. 
Jaka powinna być decyzja sędziego?   
a)  kara progresywna dla B6, 
b)  rzut wolny dla drużyny A, 
c)  rzut od bramki dla drużyny B, 
d)  rzut wolny dla drużyny B. 
  
274.   Które stwierdzenia, dotyczące rzutu rozpoczynającego grę, są 
fałszywe? 
a)  rzut rozpoczynający grę musi być wykonany w ciągu 3 sekund po sygnale 
gwizdkiem, ze środka boiska, w kierunku połowy boiska przeciwnika, 
b)  rzut rozpoczynający grę nie może bezpośrednio powodować bramki przeciwko 
drużynie przeciwnej, 
c)  niewłaściwe ustawienie przeciwnika nie może być korygowane, jeśli nie działa 
ono na niekorzyść drużyny wykonującej rzut, 
d)  zawodnicy z drużyny zawodnika wykonującego rzut nie mogą przekraczać linii 
środkowej do momentu, aż rzut nie zostanie wykonany. 
  
275.   Sędziowie dają sygnał zezwalający na wejście na boisko, 
ponieważ zawodnik z drużyny A jest kontuzjowany. Kto jest uprawniony 
do wejścia na boisko? 
a)  dwie osoby towarzyszące drużyny A; nikt więcej, 
b)  po dwie osoby towarzyszące z drużyn A i B, 
c)  dwie osoby (towarzyszące lub zawodnicy) z drużyny A, 
d)  po dwie osoby (towarzyszące lub zawodnicy) z drużyn A i B, 
e)  lekarz z drużyny A, jeśli nie jest jedną z osób towarzyszących drużynie. 
  
276.   Które stwierdzenia, dotyczące rzutu od bramki, są prawidłowe? 
a)  zawodnicy drugiej drużyny muszą pozostawać poza linią rzutów wolnych do 
momentu, aż piłka będzie w grze, 
b)  zawodnicy drugiej drużyny muszą pozostawać poza linią pola bramkowego; 3 
metry od miejsca, z którego bramkarz wykonuje rzut od bramki, 
c)  zawodnikom drugiej drużyny wolno dotykać piłkę zanim przekroczy ona linię 
pola bramkowego, 
d)  wykonując rzut od bramki, bramkarz nie może zdobyć bramki samobójczej,  



e)  bramkarz nie może zdobyć bramki przeciwko drużynie przeciwnej 
bezpośrednio rzutem od bramki, 
f)   bramkarzowi nie wolno dotykać linii pola bramkowego podczas wykonywania 
rzutu od bramki. 
  
277.   Zawodnik wyskakuje nad pole bramkowe przeciwnika. Posiada 
pełną kontrolę nad piłką oraz swoim ciałem i jest w dobrej pozycji do 
oddania rzutu. Jednakże, zamiast oddać rzut, odwraca się w powietrzu i 
podaje piłkę do tyłu do innego zawodnika swojej drużyny. Jaka powinna 
być decyzja sędziego? 
a)  sygnał ostrzeżenia o grze pasywnej, 
b)  natychmiast rzut wolny za grę pasywną, 
c)  natychmiast rzut wolny za niesportowe zachowanie, 
d)  karanie progresywne. 
  
278.   Którą(-e) z opisanych pozycji może zgodnie z przepisami zająć 
zawodnik wykonujący rzut rozpoczynający grę? 
a)  co najmniej jedna stopa na linii środkowej boiska, 
b)  druga stopa na połowie przeciwnika, 
c)  druga stopa na własnej połowie boiska, 
d)  druga stopa również na linii środkowej. 
  
279.   Jedna z osób towarzyszących drużyny A otrzymała już upomnienie 
za protestowanie. Następnie inna osoba towarzysząca drużyny A 
wchodzi na boisko bez pozwolenia sędziów, ale nie czyni tego w 
niesportowy sposób. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  upomnienie, 
b)  wykluczenie dla osoby towarzyszącej; musi ona opuścić ławkę na 2 minuty, 
c)  dyskwalifikacja, 
d)  wykluczenie dla osoby towarzyszącej; drużyna gra w składzie zmniejszonym 
na boisku przez 2 minuty. 
  
280.   A7 otrzymuje wykluczenie za niesportowe zachowanie. Jest to 
jego pierwsze wykluczenie. Po wznowieniu gry silnie gestykuluje, będąc 
na ławce – demonstrując, iż nie zgadza się z sędziami. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  dyskwalifikacja, 
b)  wykluczenie; A7 musi pozostać przez 4 minuty na ławce, 
c)  A7 otrzymuje dodatkowe wykluczenie, które musi się natychmiast rozpocząć; 
drużyna musi być dodatkowo zmniejszona na boisku, ze względu na poprzednie 
wykluczenie, 
d)  upomnienie, ponieważ karanie progresywne na ławce jest niezależne od 
karania na boisku. 
  
281.   W których z podanych sytuacji zatrzymanie czasu gry (time-out) 



nie jest obowiązkowe? 
a)  piłka wyszła daleko poza boisko, 
b)  sygnał gwizdkiem sędziego mierzącego czas, 
c)  okoliczności wskazujące, że zawodnik mógł ulec kontuzji, 
d)  gdy sędziowie wskażą różne kierunki przy podejmowaniu decyzji. 
  
282.   Bramkarz drużyny A rzuca piłkę do A8, który znajduje się przy 
polu bramkowym drużyny B, będąc w sytuacji sam na sam z bramkarzem 
B. Tuż przed tym, jak A8 otrzymuje piłkę, sędzia mierzący czas daje 
sygnał gwizdkiem, gdyż trener drużyny A zasygnalizował żądanie 
przerwy dla drużyny w tak niefortunnym momencie. W jaki sposób gra 
powinna być wznowiona? 
a)  rzut wolny dla A spoza pola bramkowego A, 
b)  rzut wolny dla A z linii zmian A, 
c)  rzut karny dla A, 
d)  rzut wolny dla A sprzed linii rzutów wolnych B. 
  
283.   Sędziowie zadecydowali o wprowadzeniu do gry piłki rezerwowej. 
Kiedy pierwsza piłka powinna być znów użyta? 
a)  w momencie następnej przerwy w grze, 
b)  nie może być ponownie używana, poza sytuacją, gdy przestanie być możliwe 
kontynuowanie gry piłką rezerwową, 
c)  kiedy sędziowie stwierdzą konieczność ponownego jej użycia, 
d)  jeśli zażąda tego jedna z drużyn. 
  
284.   Drużyna A atakuje. B4 stoi przy linii pola bramkowego. Znajdującą 
się w powietrzu piłkę dosięga B4 i kieruje ją do własnego pola 
bramkowego. Piłka zostaje dotknięta przez bramkarza i następnie 
wychodzi poza linię końcową boiska. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  rzut z linii bocznej dla A, 
b)  rzut wolny dla A, 
c)  rzut karny dla A, 
d)  rzut od bramki dla B, 
e)  karanie progresywne B4. 
  
285. A6 zostaje popchnięty przez B3 i demonstracyjnie spluwa na 
podłogę przed zawodnikiem B3. W jaki sposób takie zachowanie A6 
powinno być ukarane? 
a) kara progresywna, 
b) w każdym przypadku wykluczenie 
c) dyskwalifikacja 
d) opis w protokole zawodów. 
  
286. Które z następujących stwierdzeń, dotyczących stosowania sygnału 



ostrzegającego o grze pasywnej, jest prawidłowe? 
a) tylko sędzia w polu gry może jako pierwszy pokazać sygnał ostrzegawczy, 
b) kiedy sygnał ostrzegawczy jest pokazywany po raz pierwszy podczas ataku, 
ręce powinny zostać opuszczone po ok. 10 sekundach, 
c) sygnał ostrzegawczy powinien zostać powtórzony, w celu przypomnienia, po 
pierwszym przerwaniu gry, jeśli był pokazywany przed przerwą w grze, 
d) sygnalizacja ostrzegająca powinna się zawsze zakończyć, gdy zawodnik 
drużyny broniącej otrzyma karę progresywną. 
  
287. Po kolizji dwóch zawodników obaj sędziowie użyli sygnalizacji 
gwizdkiem. Sędzia w polu gry pokazuje faul ataku, ale sędzia bramkowy 
sygnalizuje przekroczenie przepisów przez obrońcę. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a) obowiązuje decyzja sędziego bramkowego, 
b) obowiązuje decyzja sędziego w polu gry, 
c) sędziowie kontaktują się ze sobą i podejmują wspólną decyzję, 
d) zatrzymanie czasu gry (time-out) jest obowiązkowe, 
e) zatrzymanie czasu gry (time-out) jest konieczne tylko, jeśli uzgodniona 
decyzja jest przeciwko drużynie atakującej, 
f) zatrzymanie czasu gry (time-out) nie jest konieczne, jeśli sędziowie posługują 
się sprzętem elektronicznym do komunikacji. 
  
288.  W wyniku których z następujących sytuacji, ilość zawodników na 
boisku w drużynie musi zostać zmniejszona przez 4 minuty? 
a)  zawodnik został zdyskwalifikowany; gdy opuszcza boisko protestuje, w 
sposób zasługujący na wykluczenie, 
b)  zawodnik otrzymał wykluczenie; gdy opuszcza boisko lży sędziów i zostaje 
zdyskwalifikowany, 
c)  zawodnik otrzymał wykluczenie za niesportowe zachowanie w stosunku do 
przeciwnika; znajdując się nadal na boisku, uderza przeciwnika w twarz i 
sędziowie karzą go usunięciem, 
d)  zawodnik otrzymał wykluczenie za niesportowe zachowanie; po tym jak 
przekracza linię boczną, wraca na boisko i protestuje; sędziowie udzielają mu 
dodatkowej kary wykluczenia, 
e)  zawodnik został usunięty, gdyż opluł przeciwnika; gdy schodzi z boiska 
popycha sędziego, 
f)   zawodnik został zdyskwalifikowany za niebezpieczny faul; po opuszczeniu 
boiska, ale przed wznowieniem gry, lży sędziów. 
  
289.  Które z następujących sytuacji są niedozwolone, gdy po 
zatrzymaniu czasu gry (time-out) z powodu kontuzji, sędziowie 
zasygnalizowali zezwolenie na wejście na boisko dla osób z drużyny A? 
a)  zawodnicy z drużyny B stają przy linii bocznej w celu otrzymania wskazówek 
od trenera, 
b)  zawodnicy z drużyny A dokonują zmian poza linią zmian, 



c)  jedna z osób towarzyszących drużyny A, która znajduje się na boisku, 
odchodzi daleko od kontuzjowanego zawodnika i udziela wskazówek innym 
zawodnikom swojej drużyny. 
  
290.  Piłka znajduje się na podłożu, bezpośrednio poza polem 
bramkowym drużyny A. Bramkarz A1 stojąc w polu bramkowym podnosi 
piłkę, aby zapobiec przejęciu jej przez przeciwnika. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla B, 
b)  rzut karny dla B, 
c)  kara progresywna dla A1, 
d)  brak interwencji, gdyż jest to dozwolone. 
  
291.  Bramkarz drużyny A obronił rzut i jest w posiadaniu piłki w swoim 
polu bramkowym. Trzyma ją w swoich dłoniach, gdy sędzia mierzący 
czas daje sygnał gwizdkiem, informując o złej zmianie wykonanej przez 
drużynę A. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla B z linii zmian A, 
b)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
c)  rzut od bramki dla A, 
d)  wykluczenie dla A, 
e)  rzut wolny dla B sprzed linii rzutów wolnych A. 
  
292.  Które z następujących stwierdzeń dotyczących gry pasywnej są 
prawidłowe? 
a)  drużynie nie powinno się zezwalać na przechodzenie z fazy przygotowawczej 
do fazy końcowej ataku w czasie dłuższym niż 5 sekund, 
b)  sędziowie powinni zwracać uwagę na powolne lub spóźnione zmiany po tym, 
jak rzut rozpoczynający grę został już wykonany, 
c)  sędziowie muszą obserwować, czy podczas fazy przygotowawczej drużyna 
próbuje zwiększyć tempo akcji lub uzyskać przewagę pozycyjną, 
d)  sędziowie powinni zwracać uwagę na grę pasywną od momentu, jak tylko 
drużyna wejdzie w posiadanie piłki na własnej połowie boiska, 
e)  drużyna, która podjęła próbę kontrataku, musi mieć możliwość dokonania 
zmian, gdy przechodzi z ataku szybkiego do fazy przygotowawczej ataku 
pozycyjnego. 
  
293.  Kiedy rozpoczyna się mecz? 
a)  na sygnał gwizdkiem sędziego wymienionego na pierwszym miejscu w 
protokole, 
b)  gdy piłka opuści rękę zawodnika wykonującego rzut, 
c)  gdy sędzia mierzący czas uruchomi stoper lub zegar boiskowy rozpocznie 
odmierzanie czasu spotkania, 
d)  na sygnał gwizdkiem sędziego w polu gry na wykonanie rzutu 
rozpoczynającego grę. 



  
294.  Bramkarz A12 wyskakuje w górę z pola gry, tuż przy własnym polu 
bramkowym; łapie w powietrzu piłkę, którą rzucił do niego A4 i wyrzuca 
ją poza linie końcową przy swojej bramce. Następnie ląduje w polu 
bramkowym. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut od bramki, 
b)  rzut z linii bocznej dla przeciwnika, 
c)  rzut wolny dla przeciwnika, 
d)  upomnienie A12. 
  
295.  Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wykonania rzutu 
karnego jest/są prawidłowe? 
a)  zawodnik wykonujący rzut karny może stanąć nie dalej niż 1 metr poza linią 
rzutów karnych, 
b)  sędziowie muszą zatrzymać czas gry (time-out), jeśli drużyna broniąca 
dokonuje zmiany bramkarza, 
c)  bramkarz powinien zostać ukarany progresywnie, jeśli powtórnie przekracza 
linię ograniczającą jego wyjście w czasie rzutu karnego, 
d)  zawodnicy drużyny broniącej muszą zawsze znajdować się co najmniej 3 
metry od zawodnika wykonującego rzut. 
  
296.  Co nakazują przepisy w zakresie podziału obowiązków pomiędzy 
sędziami mierzącym czas i sekretarzem? 
a)  za kontrolę wejścia i zejścia z boiska zawodników zmieniających jest 
odpowiedzialny tylko sędzia mierzący czas, 
b)  zasadniczo tylko sędzia mierzący czas może przerwać grę, gdy jest to 
konieczne, 
c)  sędzia sekretarz musi dać sygnał gwizdkiem, gdy zauważy, że zawodnik 
zmieniający wszedł na boisko zbyt wcześnie, 
d)  jeśli nie jest używany zegar boiskowy, sędzia mierzący czas informuje 
drużyny o tym ile czasu gry upłynęło lub ile pozostało do końca gry. 
  
297.   Jaka powinna być odległość pomiędzy linią środkową boiska, a 
początkiem ławek zmian? 
a)  1 metr, 
b)  2 metry, 
c)  3 metry, 
d)  3.5 metra. 
  
298.   Kiedy zatrzymanie czasu gry (time-out) jest obowiązkowe? 
a)  kiedy osobie towarzyszącej jest udzielane wykluczenie, 
b)  kiedy zawodnikowi jest udzielane jego trzecie wykluczenie, 
c)  po powtarzającym się niesportowym zachowaniu, 
d)  gdy sędziowie muszą się skonsultować, 
e)  po wybitnie niesportowym zachowaniu. 



  
299.   A3 oddaje rzut na bramkę drużyny B i trafia w słupek. Piłka toczy 
się z powrotem poza pole bramkowe. Przy linii rzutów wolnych, A3 i B4 
rzucają się po piłkę, bez zagrażania sobie nawzajem. B4 udaje się zagrać 
piłkę w powietrzu do B6, który rozpoczyna kontratak i zdobywa bramkę. 
Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  upomnienie, 
b)  bramka dla B, 
c)  rzut wolny dla A lub B w zależności od sytuacji, 
d)  rzut od bramki. 
  
300.   A5 otrzymuje karę wykluczenia po upłynięciu 7:00 czasu gry. 
Przed wznowieniem gry, zawodnik A5 protestuje i otrzymuje dodatkową 
karę wykluczenia. Dokładnie 1 minutę później ten sam zawodnik wbiega 
na boisko i sędzia mierzący czas daje sygnał gwizdkiem. Z powodu 
dodatkowego wykluczenia za wejście na boisko, zostaje on 
zdyskwalifikowany. Z tego powodu lży sędziów. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  A z 1 zawodnikiem mniej od 7:00 do 8:00; 2 zawodnikami mniej od 8:00 do 
10:00; 1 zawodnikiem mniej od 10:00 do 11:00, 
b)  A z 1 zawodnikiem mniej od 7:00 do 8:00; 2 zawodnikami mniej od 8:00 do 
11:00; 1 zawodnikiem mniej od 11:00 do 12:00, 
c)  A z 2 zawodnikami mniej od 7:00 do 8:00; 3 zawodnikami mniej od 8:00 do 
10:00; 2 zawodnikami mniej od 10:00 do 11:00, 
d)  A z 2 zawodnikami mniej od 7:00 do 8:00; 4 zawodnikami mniej od 8:00 do 
10:00; 2 zawodnikami mniej od 10:00 do 11:00. 
  
301.   A5 wskakuje z piłką z prawego narożnika nad pole bramkowe 
drużyny B i zderza się z B11, który stoi ok. 50 cm wewnątrz pola 
bramkowego (od linii pola bramkowego) z uniesionymi rękoma. Jest to 
trzecie takie zachowanie B11 w tym meczu. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  rzut karny dla A, 
b)  faul w ataku (faul ofensywny), 
c)  wykluczenie dla B11, 
d)  upomnienie B11. 
  
302.   Kiedy sędzia mierzący czas/sekretarz powinien poinformować 
sędziów, jeśli nastąpiło naruszenie przepisów regulaminu strefy zmian, 
które nie zostało zauważone przez sędziów? 
a)  natychmiast, 
b)  przy następnej przerwie w grze. 
  
303. Po obronie rzutu przez bramkarza A, piłka toczy się wzdłuż linii 
bocznej przed ławką drużyny A. A5, który siedzi na ławce, wystawia 



nogę poza linię boczną i zatrzymuje piłkę w taki sposób, że A4 może 
podnieść piłkę zanim przekroczy ona linię boczną. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a) rzut wolny dla B, 
b) wykluczenie dla A5, 
c) dyskwalifikacja dla A5, 
d) zawodnik tej samej drużyny co A5 musi opuścić boisko na 2 minuty, 
e) rzut karny dla B, 
f) opis w protokole zawodów. 
  
304.  A10 próbuje podać piłkę do A8, stojącego przy linii pola 
bramkowego drużyny B. W ostatniej chwili dostrzega, że przed A8 stoi 
B10. Nie widząc innej możliwości zagrania, rzuca celowo piłkę w stopę 
B10. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  grać dalej, 
c)  zależy kto wejdzie w posiadanie piłki. 
 
305.  Wynik meczu 30:30 i pozostają 4 sekundy do końca spotkania. 
Drużyna gości A zdobywa bramkę na 31:30. Drużyna gospodarzy B chce 
szybko wykonać rzut rozpoczynający grę. B10 staje jedną stopą poza 
linią środkową, a drugą przed tą linią. Bez sygnału gwizdkiem rzuca 
piłkę, która zmierza do bramki drużyny A. Sygnał automatyczny 
obwieszcza zakończenie czasu gry. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  bramka dla B, 
b)  powtórzenie rzutu rozpoczynającego grę, 
c)  odczekać na wynik rzutu, 
d)  zatrzymanie czasu gry (time-out), 
e)  koniec meczu; bramki nie ma. 
 
306.  Drużyna A jest w posiadaniu piłki przy linii rzutów wolnych 
drużyny B. Trener drużyny B protestuje tak mocno przeciwko decyzji 
sędziego, że sędziowie przerywają grę. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  kara progresywna dla trenera B, 
b)  rzut wolny dla A z linii zmian B, 
c)  rzut wolny dla A sprzed linii rzutów wolnych B. 
 
307.  Rzut wolny dla drużyny A sprzed linii rzutów wolnych drużyny B. 
A7 wykonuje rzut wolny stojąc prawidłowo, podobnie jak i zawodnicy z 
jego drużyny, poza linią rzutów wolnych. Rzut wolny zostaje wykonany 
szybko bez sygnału gwizdkiem, ale przed opuszczeniem przez piłkę ręki 
A7, zarówno A9, jak i A12, przekraczają linię rzutów wolnych. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla B, 



b)  korekta ustawienia, 
c)  rzut wolny dla A po sygnale gwizdkiem, 
d)  rzut wolny dla B; upomnienie A9 lub A12. 
 
 
308.  Którym z następujących rzutów nie można zdobyć bramki 
„samobójczej”? 
a)  rzut od bramki, 
b)  rzut wolny, 
c)  rzut z linii bocznej, 
d)  rzut rozpoczynający grę. 
 
309.  A6 biegnie w kontrataku i znajduje się w sytuacji pewnej do 
zdobycia bramki, gdy nagle gasną światła w hali. Które z podanych 
stwierdzeń jest/są prawidłowe? 
a)  sędziowie winni odczekać na efekt sytuacji pewnej do zdobycia bramki, 
b)  sędziowie natychmiast przerywają czas gry (time-out), 
c)  po ponownym włączeniu oświetlenia gra zostaje wznowiona rzutem wolnym 
dla drużyny A, 
d)  po ponownym włączeniu oświetlenia gra zostaje wznowiona rzutem karnym 
dla drużyny A. 
 
310.  Jeśli delegat przerwie grę, ponieważ nastąpiło naruszenie 
przepisów przez jedną z drużyn, to czy gra jest wznawiana przez drugą 
drużynę ? 
a)  tak, 
b)  nie. 
 
311.  Trener drużyny A otrzymał już upomnienie i karę wykluczenia. 
Ponieważ jego drużyna ma wpisanych do protokółu zawodów jedynie 
10-ciu zawodników, trener dopisuje swoje nazwisko, jako zawodnika w 
protokole. Wkrótce po tym wchodzi na boisko i ponownie protestuje 
przeciwko decyzjom sędziów. Do tej pory żaden z zawodników drużyny 
A nie był karany. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  upomnienie, 
b)  wykluczenie, 
c)  dyskwalifikacja. 
 
312.  A4 blokuje rzut B11. Piłka dotyka sufitu nad polem bramkowym. 
Bezpośrednio po tym trener drużyny B kładzie „zieloną kartkę” na 
stoliku sędziowskim przed sędzią mierzącym czas. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  natychmiastowe przyznanie czasu dla drużyny B, 
b)  drużyna B nie może mieć przyznanej przerwy dla drużyny, ponieważ piłka 
dotknęła sufitu, 



c)  drużyna B nie może mieć przyznanej przerwy dla drużyny, ponieważ drużyna 
A będzie w posiadaniu piłki w momencie wznowienia gry, 
d)  drużynie B zostaje przyznany czas dla drużyny, ale po wznowieniu gry. 
 
313.   Drużyna A jest w posiadaniu piłki i sygnalizuje zamiar 
wykorzystania czasu dla drużyny. Z powodu hałasu sędziowie nie słyszą 
sygnału gwizdka od sędziego mierzącego czas. Dopiero po około 10 
sekundach, gdy drużyna B już jest w posiadaniu piłki, sędziowie 
usłyszeli gwizdek. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  czas dla drużyny zostaje przyznany, 
b)  gra jest wznawiana rzutem wolnym dla B, 
c)  czas dla drużyny nie zostaje przyznany, 
d)  gra jest wznawiana rzutem wolnym dla A. 
 
314.   Osoba odpowiedzialna za drużynę A otrzymała wcześniej 
upomnienie siedząc na ławce zmian. Obecnie opuszcza ona strefę zmian 
i zajmuje miejsce na widowni. Z tej pozycji dalej protestuje przeciwko 
decyzjom sędziów. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  żadna reakcja nie jest możliwa, 
b)  wykluczenie, 
c)  dyskwalifikacja, 
d)  opis w protokole zawodów. 
 
315.   A9 rzuca na bramkę drużyny B. Bramkarz B1 broni rzut i piłka 
toczy się w kierunku pola gry, gdzie zawodnik z drużyny B gotowy jest ją 
przejąć. Ponieważ bramkarz ulega kontuzji podczas obrony rzutu, 
sędziowie przerywają grę w momencie, gdy piłka jest jeszcze w polu 
bramkowym. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  rzut od bramki dla B, 
c)  rzut wolny dla B. 
 
316.   Zawodnik B4 stoi prawidłowo ustawiony do wykonania rzutu z linii 
bocznej, przyznanego dla jego drużyny. Ponieważ nie może znaleźć 
partnera, do którego mógłby podać piłkę, kozłuje ją jeden raz odbijając 
od pola gry. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla drużyny A bez sygnału gwizdkiem na wznowienie gry, 
b)  rzut z linii bocznej dla drużyny A po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry, 
c)  powtórzenie rzutu z linii bocznej dla drużyny B po sygnale gwizdkiem na 
wznowienie gry, 
d)  rzut wolny dla drużyny B po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry. 
  
317. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania, A7 czynnie 
znieważa B5, który traci sytuację pewną do zdobycia bramki. Zanim 
sędziowie dają sygnał gwizdkiem, rozlega się automatyczny sygnał 



kończący pierwszą połowę spotkania. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a) koniec pierwszej połowy, brak dalszej reakcji, 
b) dyskwalifikacja dla A7, 
c) rzut karny dla B, 
d) rzut wolny dla B, 
e) opis w protokole zawodów. 
  
318.  Piłka toczy się po podłożu w polu bramkowym drużyny A. W tym 
momencie sędzia mierzący czas sygnałem gwizdka przerywa grę i 
informuje, że A5 dokonał złej zmiany. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  rzut od bramki, 
b)  wykluczenie dla A5, 
c)  rzut wolny dla B sprzed linii rzutów wolnych, 
d)  rzut wolny dla B z linii zmian drużyny A. 
 
 
319.  Upomnienie dla B6. W momencie dawania sygnału gwizdkiem na 
wykonanie poprzednio zarządzonego rzutu wolnego dla drużyny A, 
sędzia w polu gry nie widzi A11, który stoi pomiędzy linią pola 
bramkowego i linią rzutów wolnych. A11 otrzymuje piłkę i znajduje się w 
sytuacji pewnej do zdobycia bramki. Sędzia bramkowy obserwuje to 
zdarzenie. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  powtórzyć rzut wolny po korekcie i sygnale gwizdkiem, 
c)  sędzia bramkowy decyduje o rzucie wolnym przeciwko A, 
d)  sędzia bramkowy udziela upomnienia dla A11, 
e)  zatrzymanie czasu gry (time-out). 
 
320.  A6 ma piłkę w pobliżu linii rzutów wolnych przeciwnika i zostaje 
brutalnie sfaulowany przez B5. W tym momencie B8 znajduje się przy 
własnej linii pola bramkowego pomiędzy swoją bramką a A6. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut wolny dla A, 
b)  dyskwalifikacja B5, 
c)  wykluczenie B5, 
d)  rzut karny dla A. 
 
321.  A5 nie chwyta podania. Biegnie za piłką zmierzającą w kierunku 
linii bocznej boiska. W momencie zatrzymywania piłki tuż przed tą linią, 
przekracza linię boczną jedną stopą. Jaka powinna być decyzja 
sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  rzut wolny dla B, 



c)  rzut z linii bocznej dla B. 
 
322.  Po gwizdku na zakończenie pierwszej połowy meczu nadal musi 
być wykonany rzut wolny. Którzy zawodnicy mogą zostać zmienieni? 
a)  wszyscy zawodnicy z obu drużyn, 
b)  tylko zawodnicy z drużyny broniącej, 
c)  tylko zawodnicy z drużyny wykonującej rzut, 
d)  tylko jeden zawodnik z drużyny wykonującej rzut. 
 
323.  Jakie pozycje muszą zająć zawodnicy podczas wykonywania rzutu 
wolnego po sygnale kończącym grę? 
a)  wszyscy zawodnicy z drużyny wykonującego rzut muszą znajdować się poza 
linią rzutów wolnych drużyny przeciwnej, 
b)  wszyscy zawodnicy z drużyny wykonującego rzut muszą znajdować się na 
własnej połowie boiska, 
c)  zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości co najmniej 
3 metrów od zawodnika wykonującego rzut lub przy linii własnego pola 
bramkowego, 
d)  wszyscy zawodnicy z drużyny wykonującego rzut muszą znajdować się w 
odległości co najmniej 3 metrów od zawodnika wykonującego rzut, 
e)  wszyscy zawodnicy z drużyny wykonującego rzut mogą stać razem z 
wykonującym rzut przy linii rzutów wolnych drużyny przeciwnej. 

 
324.  Atakujący zawodnik A7 podaje piłkę do A8. Dokładnie w tym 
momencie sędzia mierzący czas daje sygnał gwizdkiem od stolika, 
sygnalizując czas dla drużyny A. Sędziowie i zawodnicy nie słyszą tego 
gwizdka i A8 podaje piłkę do A10. Zawodnik A10 znajduje się w sytuacji 
pewnej do zdobycia bramki i zostaje nieprzepisowo zatrzymany przez 
B5. Sędziowie dyktują rzut karny dla drużyny A i wykluczają B5. Dopiero 
teraz sędziowie orientują się, że wcześniej był sygnał od stolika, w 
związku ze zgłoszeniem zamiaru wykorzystania czasu dla drużyny. Jaka 
powinna być decyzja sędziego? 
a)  rzut karny dla A, 
b)  wykluczenie dla B5, 
c)  czas dla drużyny A, 
d)  rzut od bramki dla B, 
e)  sygnał wznawiający grę, 
f)   wznowienie gry rzutem wolnym dla A z miejsca, gdzie znajdował się A7 w 
momencie sygnału gwizdkiem sędziego mierzącego czas. 

 
325.  Sędziowie podyktowali rzut wolny dla drużyny A, który zostaje 
bardzo szybko wykonany przez będącego w wyskoku A9 (bez sygnału 
gwizdkiem sędziego). Piłka trafia do A4, który znajduje się absolutnie 
sam przed bramką drużyny B. Jaka powinna być decyzja sędziego? 



a)  grać dalej, 
b)  rzut wolny przeciwko A, 
c)  powtórzenie rzutu wolnego dla A po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry.  

 
326.  Sędziowie podyktowali rzut wolny dla drużyny A, który zostaje 
bardzo szybko wykonany przez biegnącego zawodnika A5 (bez sygnału 
gwizdkiem sędziego). A5 próbuje podać piłkę do A4, ale B3 
przechwytuje piłkę i znajduje się sam przed bramką A. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)  grać dalej, 
b)  powtórzenie rzutu wolnego po sygnale gwizdkiem na wznowienie gry, 
c)  powtórzenie rzutu wolnego i kara progresywna dla B3. 

 
327. Bramkarz A17 wybiega z własnego pola bramkowego w kierunku 
zawodnika B99, który biegnie w kontrataku. A12 podbiega z boku do 
B99 i chwyta go, jednakże B 99 może opanować piłkę i rzucić do pustej 
bramki. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) rzut rozpoczynający grę, 
b) zatrzymanie czasu gry (time-out) 
c) dyskwalifikacja dla A12 
d) wykluczenie dla A12 
e) rzut karny dla B 
  
328. Bramkarz A16 wykonując rzut od bramki podaje długim zagraniem 
do zawodnika A4, który biegnie w kontrataku. A4 wyskakuje aby złapać 
piłkę i natychmiast po tym następuje kolizja z bramkarzem B1, który 
opuścił własne pole bramkowe celem przerwania kontry. W momencie 
kolizji zawodnik B4 stał nieruchomo w pobliżu linii rzutów wolnych 
drużyny B. W wyniku kolizji A4 traci kontrole nad swoim ciałem i upada 
na podłogę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) faul ataku, rzut wolny dla B, 
b) rzut wolny dla A, 
c) rzut karny dla A, 
d) kara progresywna dla B1 
e) dyskwalifikacja dla B1. 
  
329. W 29 minucie pierwszej połowy spotkania A5 otrzymuje 
wykluczenie. Po przerwie sędzia będący w polu gry rozpoczyna drugą 
połowę. Po 3 sekundach sędzia mierzący czas daje znak gwizdkiem 
ponieważ drużyna A ma 7 zawodników na boisku. Jaka powinna być 
decyzja sędziego? 
a)jeden zawodnik drużyny A musi opuścić boisko, brak dodatkowej kary 
b) wykluczenie dla zawodnika drużyny A, 
c) dodatkowy zawodnik opuszcza boisko na 57 sekund (drużyna jest zmniejszona 



o 2 zawodników). 
  
330. W 43 minucie 27 sekundzie spotkania po zdobyciu bramki przez 
zawodnika A15 i rzucie rozpoczynającym grę sędzia mierzący czas 
przerywa grę informując sędziów, że A15 nie jest wpisany do protokołu 
zawodów. Drużyna A liczy 14 zawodników. Sędziowie zauważają, że 
zawodnik A11 jest nieobecny. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) bramka zostaje unieważniona, 
b) bramka jest zaliczona, 
c) A11 zostaje zastąpiony w protokole zawodów przez A15, 
d) A15 nie może dalej uczestniczyć w zawodach i musi opuścić boisko, 
e)kara progresywna dla osoby odpowiedzialnej za zespól, 
f) opis w protokole zawodów. 
  
331. Które z poniższych naruszeń przepisów musi być karane 
dyskwalifikacją połączoną z opisem w protokole? 
a) zawodnik opluwa przeciwnika i uderza go, 
b) osoba odpowiedzialna za zespól bądź jedna z osób towarzyszących nakłania 
zespół do przerwania zawodów, 
c) kiedy zawodnik wykonujący rzut karny trafi w głowę bramkarza, który nie 
wykonuje ruchu głową w kierunku piłki, 
d) po decyzji sędziów zawodnik demonstracyjnie odrzuca piłkę, 
e) zawodnik poza boiskiem opluwa widza (ślina trafiła w widza), 
f) zawodnik celowo uderza przeciwnika w brzuch. 
  
332. Zawodnik A15 blokuje podanie od B12, w wyniku czego piłka toczy 
się po podłodze. A15 i B12 rzucają się w kierunku piłki, zawodnikowi 
A15 udaje się ją złapać a następnie upada na podłogę. Następnie wstaje 
wykonuje 3 kroki i podaje do zawodnika swojej drużyny który zdobywa 
bramkę. Jaka powinna być decyzja sędziego? 
a) bramka dla A, 
b) rzut wolny dla B. 
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