
 

Pyt. 1: A1 wykonuje rzut do kosza z gry. Piłka zatrzymuje się pomiędzy tablicą a obręczą. Strzałka 

naprzemiennego posiadania wskazuje, że piłkę wprowadzi drużyna A. Zegar czasu akcji wskazuje osiem (8) 

sekund. Drużyna A wprowadzi piłkę zza linii końcowej obok tablicy i drużynie A pozostanie osiem (8) sekund na 

rozegranie akcji? 

 

Tak                    Nie 

 

Pyt. 2: Drużyna A jest w posiadaniu piłki przez 15 sekund. A1 próbuje podać piłkę do A2 i podczas podania piłka 

przelatuje nad linią ograniczającą boisko. B1, próbując przechwycić piłkę, wybija się z boiska ponad linię 

ograniczającą i odbija piłkę ręką będąc wciąż w powietrzu, a następnie piłka wraca na boisko, gdzie łapie ją A2. 

Czy pomiar czasu akcji należy kontynuować? 

 

Tak                    Nie 

 

Pyt. 3: Czy kara za faul dyskwalifikujący niezwiązany z kontaktem osobistym jest taka sama, jak za faul 

dyskwalifikujący związany z kontaktem osobistym? 

 

Tak                    Nie 

 

Pyt. 4: A3 wprowadzając piłkę na przedłużeniu linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego popełnia błąd i 

piłka zostaje przyznana drużynie B do wprowadzenia z tego samego miejsca. Czy następnie zawodnik drużyny B 

może podać piłkę do partnera znajdującego się w dowolnym miejscu na boisku? 

 

Tak                    Nie 

 

Pyt. 5: A1 wykonał rzut do kosza z gry z pola rzutów za trzy (3) punkty. Piłka będąca w locie wznoszącym, zostaje 

legalnie dotknięta przez zawodnika obrony, który znajduje się w polu rzutów za dwa (2) punkty drużyny A. 

Następnie piłka wpada do kosza. Sędzia zaliczył 3 punkty, prawidłowo ? 

 

Tak                    Nie 

 

Pyt. 6: A1, wprowadzając piłkę z pola ataku, podaje piłkę do A2. A2 skaczący nad linią środkową – nie będąc 

wcześniej obiema stopami na polu ataku – opada lewą stopą na pole ataku, po czym łapie piłkę, mając ciągle prawą 

nogę w powietrzu. Następnie stawia prawą nogę na polu obrony. Akcja legalna? 

 

Tak                    Nie 

 

Pyt. 7: A1 kozłuje piłkę z pola obrony i kończy kozłowanie łapiąc ją w momencie gdy stoi okrakiem nad linią 

środkową. Następnie A1 unosi stopę, która była w kontakcie z polem ataku. W tym momencie sędziowie 

odgwizdują błąd. Czy prawidłowo? 

 

Tak                    Nie 

 

Pyt. 8: Czy linie półkoli bez szarży są częścią tych obszarów? 

 

Tak                    Nie  

 

Pyt. 9: A1 zostaje ukarany faulem dyskwalifikującym za rażąco niesportowe zachowanie. Opuszczając boisko, 

słownie obraża sędziego. Sędzia ukarał A1 faulem technicznym, który zapisujemy w dodatkowej rubryce. 

Prawidłowo? 

 

Tak                    Nie 

Pyt. 10: A1 kozłuje piłkę wzdłuż linii końcowej i będąc w obszarze bezpośrednio za tablicą, skacze w bok lub do 

tyłu wpadając na B1, który jest w legalnej pozycji obronnej i dotyka obszaru półkola bez szarży. A1 popełnia faul 

w ataku (szarżowanie). Prawidłowo? 

 

Tak                    Nie  

 


