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1. Zawodnik A5 stojąc jedną nogą na polu ataku a jedną na polu obrony otrzymał 
podanie od A4, który znajdował się na polu obrony. Następnie A5 rozpoczął 
kozłowanie na polu obrony. Czy popełnił błąd powrotu piłki na pole obrony? 

TAK    NIE 
2. A4 wybija się z pola rzutów za 3 punkty i rzuca do kosza. Piłkę w locie 
wznoszącym dotyka B4, który wyskoczył z pola rzutów za 2 punkty, a następnie 
fauluje on A4 zanim ten opadł na podłoŜe, rzut jest niecelny. Sędziowie przyznają 
2 rzuty.  

TAK    NIE 
3. DruŜyna A posiada piłkę na boisku. Następnie A5 i B5 popełniają faul 
obustronny, po czym A6 popełnia faul na B6. Jest to 5-ty faul druŜyny A. 
Sędziowie przyznają piłkę druŜynie B do wrzutu spoza boiska. Czy prawidłowo? 

TAK    NIE 
4. Zawodnik A4 posiada Ŝywą piłkę na polu obrony. Następnie podaje piłkę na 
pole ataku. Tam piłka odbija się od sędziego, a następnie dotyka jej zawodnik A6 
będący na polu obrony.  Akcja legalna? 

TAK    NIE 
5. Sędziowie zauwaŜają, Ŝe A2 krwawi i nakazują zmianę. Trener druŜyny A prosi 
o czas zanim sędzia skinął ręką i przywołał zmiennika A6 na boisko. Czy po 
przerwie,A2 moŜe uczestniczyć w grze? 

TAK    NIE 
6. Zawodnik A1 otrzymuje piłkę stojąc jedną nogą na boisku. Następnie wybija się 
i spada na dwie nogi jednocześnie. Akcja legalna? 

TAK    NIE 
7. Zasłona ma miejsce, kiedy zawodnika stara się opóźnić lub uniemoŜliwić 
przeciwnikowi, który posiada piłkę, osiągnięcie poŜądanej przez niego pozycji na 
boisku. 

TAK    NIE 
8. Jeśli błąd został popełniony równocześnie przez zawodników obu druŜyn, 
Ŝadne punkty nie mogą być przyznane i ma miejsce sytuacja rzutu 
sędziowskiego.  

TAK    NIE 
9. Zawodnik druŜyny A wprowadza piłkę na swoim polu ataku w taki sposób, Ŝe 
piłka uderza w kosz na tym polu, a następnie jego partner z druŜyny łapię piłkę na 
swoim polu obrony. Czy jest to akcja legalna? 

TAK    NIE 
10. Zawodnik A4 kozłuje piłkę na swoim polu obrony. W tej samej chwili na polu 
ataku faul obustronny popełniają A2 i B2. Czy w tym momencie wprowadzimy 
piłkę na polu obrony druŜyny A? 

TAK    NIE 
11. Zawodnik A2 celowo rzuca piłką z odległości ok. 0,5 metra w zawodnika B2. 
Sędziowie przerywają grę i karzą zawodnika A2 faulem niesportowym. Słusznie? 

TAK    NIE 
 
 
 
 



12. Kiedy do końca meczu pozostało 20 sekund przy wyniku 97:95 dla druŜyny B, 
zawodnik tej druŜyny uniemoŜliwia wyprowadzenie piłki po zdobytym przez nich 
koszu, wybijając zawodnikowi A piłkę z rąk. Przez co uniemoŜliwia 
wyprowadzenie kontry. Sędziowie orzekają faul techniczny przeciwko 
zawodnikowi B. Słusznie? 

TAK    NIE 
13. DruŜyna A posiada piłkę na polu obrony przez trzy sekundy, kiedy sędzia 
gwiŜdŜe faul techniczny B7, a następnie faul techniczny trenera  A. Po zapisaniu 
fauli druŜyna A wprowadzi piłkę na polu obrony i będzie miała osiem sekund na 
wprowadzenie piłki na pole ataku. Czy prawidłowo? 

TAK    NIE 
14. Sytuacja rzutu sędziowskiego ma miejsce, kiedy strzałka posiadania 
wskazuje, Ŝe druŜyna B wprowadzi piłkę do gry. Gdy B8 wprowadza piłkę, sędzia 
gwiŜdŜe faul A6, po tym jak ten wypuścił ją z rąk, ale zanim ktokolwiek dotknął 
piłkę na boisku. Karą są dwa rzuty wolne. Czy druŜyna B będzie uprawniona do 
posiadania piłki w następnej sytuacji rzutu sędziowskiego? 

TAK    NIE 
15. Zawodnik A1 podczas akcji rzutowej, rzuca w ten sposób Ŝe piłka odbija się 
poniŜej poziomu obręczy, a następnie zawodnik B4 blokuje piłkę kiedy ta jest 
całkowicie powyŜej poziomu obręczy ale w locie wznoszącym. Akcja legalna? 

TAK    NIE 
16. Jedną z zasad, która decyduje o tym, czy dane zetknięcie ma być uznane za 
faul, czy nie, jest kierowanie się „zdrowym rozsądkiem”, mając na uwadze 
umiejętności graczy oraz ich postawę i zachowanie w kaŜdym meczu. 

TAK    NIE 
17. Zawodnik wyskoczył ze swojego pola obrony, w powietrzu złapał piłkę zbitą 
w rzucie sędziowskim i opadł najpierw prawą nogą na pole obrony, a potem lewą 
na pole ataku. Następnie uniósł nogę z pola obrony rozpoczął kozłowanie. 
Popełnił błąd? 

TAK    NIE 
18. Czy moŜna popełnić błąd kroków przemieszczając się wzdłuŜ linii bocznej 
podczas wybijania piłki  spoza boiska po błędzie? 

TAK    NIE 
19. Zawodnik A2 otrzymuje podanie. Łapie piłkę i zaczyna nietypowy dwutakt. 
Najpierw stawia prawą nogę na parkiecie, Ŝeby potem znów postawić prawą. Czy 
zrobił to legalnie? 

TAK    NIE 
20. Zawodnik A4, który stoi pod koszem otrzymuje podanie po partnera. Odbija ją 
od tablicy, łapie w powietrzu i wsadza do kosza. Akcja legalna? 

TAK    NIE 
21. Czy obrońca, który zachował zasadę cylindra i jest zwrócony tyłem do 
przeciwnika przyjął prawidłową pozycję obronną? 

TAK    NIE 
22. Po ostatnim rzucie wolnym wykonanym przez A4, piłka odbija się od obręczy i 
jest w locie wznoszącym mając dalej szansę wpaść do kosza. B4 sięga przez 
kosz od spodu i dotyka piłkę. Sędzia zalicza 1 pkt. i orzeka faul techniczny 
przeciwko B4. Czy prawidłowo? 

TAK    NIE 
23. A4 stojąc na polu obrony podaje piłkę do partnera A5, który stoi jedną stopą 
na polu ataku a drugą na polu obrony. Czy w tym momencie piłka wchodzi na 
pole ataku druŜyny A? 

TAK    NIE 
 



24. Zawodnik A5 popełnił błąd kroków. Następnie B7 popełnił faul. Jest to szósty 
faul druŜyny w tej części gry. Sędzia przyznał dwa rzuty wolne druŜynie A. Czy 
prawidłowo? 

TAK    NIE 
25. Zawodnik, który nie stoi przy liniach skośnych podczas rzutów wolnych, musi 
stać za przedłuŜeniem linii rzutów wolnych i linią rzutów za trzy punkty do czasu, 
gdy piłka opuści ręce zawodnika wykonującego ostatni rzut wolny? 

TAK    NIE 
26. A5 ma piłkę w dyspozycji w celu wykonania ostatniego rzutu wolnego. W tym 
momencie A2 popełnia faul. A5 wykona ten rzut, ale wszyscy pozostali zawodnicy 
będą musieli stać podczas rzutu poza linią 6,25m i przedłuŜeniem linii rzutów 
wolnych. Po rzucie wolnym druŜyna B wprowadzi piłkę z poza linii końcowej. 
Słusznie? 

TAK    NIE 
27. Czy obowiązkiem sędziego wynikającym z przepisów gry jest zagwizdać na 
koniec kaŜdej części meczu? 

TAK    NIE 
28. Sędziowie błędnie przyznają piłkę do wprowadzenia spoza boiska druŜynie A 
zamiast druŜynie B. Po wznowieniu A4 zdobywa kosza z gry. Zaraz po tym jak 
piłka wpadła do kosza sędziowie zauwaŜają pomyłkę. Czy zgodnie z przepisami 
jest ona jeszcze moŜliwa do naprawienia? 

TAK    NIE 
29. Po ostatnim rzucie z rzutu wolnego piłka krąŜy po obręczy i jej mniejsza część 
znajduje się wewnątrz kosza. W tym momencie jest ona dotknięta przez 
zawodnika ataku, który dobija ją do kosza. Czy sędziowie powinni zaliczyć 2 
punkty? 

TAK    NIE 
30. A5 wykonuje rzut z gry za 3 punkty. Kiedy jest w wyskoku ale zanim piłka 
opuściła jego ręce A2 i B2 zostają ukarani faulami technicznymi. Piłka wpada do 
kosza. Sędziowie zaliczają punkty, następnie kasują kary za faule techniczne. 
Grę wznowi druŜyna B jak po normalnym koszu. Słusznie? 

TAK    NIE 
 

 


