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Pyt.1: A1 klęcząc na parkiecie wchodzi w posiadanie piłki. Następnie trzymając piłkę próbuje wstać. Akcja 

legalna? 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 2: A1 wprowadzając piłkę na rozpoczęcie drugiej kwarty, popełnia błąd 5 sekund. Czy po odgwizdaniu błędu 

należy także zmienić kierunek strzałki naprzemiennego posiadania piłki? 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 3: A1 wykonuje rzut do kosza z gry i kiedy piłka jest całkowicie powyżej poziomu obręczy w locie 

opadającym, zostaje równocześnie dotknięta przez A2 i B2. Następnie piłka wpada do kosza. Punkty nie 

zostają zaliczone i jest to sytuacja rzutu sędziowskiego. 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 4: B4 rzuca do kosza z gry. Piłka dotyka obręczy i kiedy ponownie na nią opada A10 uderza ręką w tablicę tak, 

że cała konstrukcja zaczyna się ruszać. Sędziowie uznali, że ponieważ piłka odbiła się już od 

obręczy to zagranie A10 było legalne. Prawda? 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 5: Podczas gdy piłka jest w powietrzu po rzucie z gry wykonanym przez A1 upływa czas akcji, po czym piłka 

zatrzymuje się pomiędzy obręczą a tablicą. Drużyna A jest uprawniona do wprowadzenia piłki w wyniku 

naprzemiennego posiadania. Czy piłkę należy przyznać drużynie A i na zegarze czasu akcji ustawić czternaście (14) 

sekund? 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 6: Czy linie półkoli bez szarży są częścią tych obszarów? 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 7: Drużyna A popełnia błąd 8 sekund, kiedy piłka jest w powietrzu po podaniu A1 z pola obrony (spod 

własnego kosza) na pole ataku do A2 stojącego w okolicach linii rzutów wolnych. Czy po błędzie drużyna B 

powinna wprowadzić piłkę na własnym polu ataku z miejsca najbliżej linii środkowej? 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 8: Po nieudanej próbie podania piłka przechodzi całkowicie przez kosz od spodu. Czy po odgwizdaniu błędu 

grę należy wznowić z przedłużenia linii rzutów wolnych? 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 9: Czy jeśli zawodnik celowo opóźnia wykonanie rzutu wolnego to sędzia może położyć piłkę w pobliżu linii 

rzutów wolnych i zacząć odliczanie 5 sekund? 

 

Tak           Nie 

 

Pyt. 10: B1 popełnia faul przeciwko A1 i jest to 5 faul drużyny B w tej kwarcie. A1 omyłkowo przyznano piłkę do 

wprowadzenia zamiast 2 rzutów wolnych. Po wprowadzeniu piłki, A2 jest faulowany przez B1 podczas  niecelnego 

rzutu do kosza z gry i A2 zostają przyznane 2 rzuty wolne. Trenerowi drużyny A zostaje przyznana przerwa na 

żądanie. W czasie tej przerwy, sędziowie odkrywają pomyłkę możliwą do naprawienia lub też zwrócono im uwagę, 

że zawodnikowi A1 nie zostały przyznane 2 rzuty wolne. Czy należy przyznać 2 rzuty wolne A1, a następnie 2 

kolejne rzuty wolne A2? 

 

Tak           Nie 

 

 

 


