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1. Podczas ostatniego rzutu wolnego, wykonywanego przez A1, zawodnik B2 
popełnia błąd. Rzut jest niecelny, a karą jest jego powtórzenie. Czy  w tym 
momencie moŜna przyznać przerwę na Ŝądanie trenerowi A?  

TAK   NIE 
2. MoŜliwość zmiany właśnie się zakończyła kiedy zmiennik podbiega do stolika 
sędziowskiego, głośno prosząc o zmianę. Sekretarz reaguje na tę prośbę i 
omyłkowo daje sygnał. Sędzia gwiŜdŜe i przerywa grę. Po wyjaśnieniu sytuacji 
sędzia nie przyznaje zmiany i wznawia grę. Czy prawidłowo? 

TAK   NIE 
3. Po rzucie sędziowskim na rozpoczęcie meczu, A4 wchodzi w posiadanie piłki 
i omyłkowo wykonuje rzut do własnego kosza z pola rzutów za trzy punkty. 
Piłka wpada do kosza.  Czy naleŜy przyznać trzy punkty kapitanowi druŜyny B? 

TAK   NIE 
4. Podczas rzutu do kosza z gry druŜyny B, w momencie, gdy piłka jest w 
powietrzu rozlega się sygnał urządzenia do pomiaru 24 sekund. Następnie piłka 
wpada do kosza. Czy w tym momencie trenerowi druŜyny A moŜna przyznać 
przerwę na Ŝądanie?  

TAK   NIE 
5. W pierwszej połowie meczu A4 popełnił pięć fauli i opuścił boisko. W 
przerwie meczu, gdy szedł do szatni, zniewaŜył słownie sędziów za co został 
ukarany faulem technicznym. Faul został zapisany A4 i druŜyna B otrzymała 
dwa rzuty wolne przed rozpoczęciem trzeciej kwarty. Czy prawidłowo? 

TAK   NIE 
6. W przerwie meczu po drugiej kwarcie, A-4 zostaje ukarany faulem 
technicznym. Czy ten faul naleŜy zaliczyć do fauli druŜyny w trzeciej kwarcie? 

TAK   NIE 
7. Naprzemienne posiadanie piłki rozpoczyna się kiedy piłka dotyka lub jest 
legalnie dotknięta przez zawodnika na boisku. 

TAK   NIE 
8. Gdy na zegarze 24 sekund widnieje liczba 11, A2 podaje piłkę do A9 w ten 
sposób Ŝe piłka dotyka obręczy, zawodnika B12  po czym wychodzi na aut. 
Sędziowie decydują o przyznaniu druŜynie A nowego okresu 24 sekund. Czy 
słusznie? 

TAK   NIE 
9. Zawodnik zgłoszony przez trenera a następnie wpisany do protokołu przez 
sekretarza przybywa na mecz spóźniony 30 minut. Następnie przebiera się i 
udaje się na trybuny. Na dwie minuty przed końcem meczu wstaje z trybun i 
siada na krzesło zmian. Przy najbliŜszej moŜliwości zmiany sekretarz 
sygnalizuje tę zmianę, sędziowie zezwalają na grę. Słusznie? 

TAK   NIE 
10. Zawodnik A4 wprowadza piłkę po straconym koszu. Podaje ją w ten 
sposób, Ŝe leci ona 5 metrów zatrzymując się w okolicy linii rzutów wolnych. Po  
4 sekundach, gdy zegar 24 sekund wskazuje liczbę 20, A2 podnosi leŜącą piłkę 
i przeprowadza ją w kierunku pola ataku. Po kolejnych 5 sekundach, gdy 
kozłujący A2 znajduje się jedną stopą na polu obrony a drugą na polu ataku 
sędzia orzeka błąd 8 sekund i przyznaje piłkę druŜynie B. Czy wszystko w tej 
akcji odbyło się prawidłowo? 

TAK   NIE 
 



11. Po 10 sekundach od rozpoczęcia meczu w sytuacji gdy piłka jest martwa a 
zegar czasu gry zatrzymany sekretarz wzywa do stolika sędziego głównego 
informując Ŝe do protokołu wpisane są jedynie nazwiska zawodników i trenera 
druŜyny B, podczas gdy brakuje imion. Obok nazwiska trenera druŜyny B 
widnieje jego podpis. Protokół zostaje uzupełniony i grę kontynuujemy bez 
orzekania Ŝadnej kary. Słusznie? 

TAK   NIE 
12. Faul techniczny trenera „C” zalicza się do fauli druŜyny. 

TAK   NIE 
13. Jeśli faul dyskwalifikujący w 4 minucie czwartej kwarty za opuszczenie 
strefy ławki druŜyny podczas bójki na boisku popełnił zawodnik wykluczony A6, 
to w „białej kolumnie” protokółu za ostatnim jego przewinieniem wpisuje się 7D, 
natomiast trenerowi w jego rubryce 4B

2.  
TAK   NIE 

14. JeŜeli sygnał 24 sekund rozbrzmiewa omyłkowo w chwili, kiedy jedna z 
druŜyn jest w posiadaniu piłki, gra powinna być zatrzymana i okres 24sek. 
skorygowany. Prawidłowo? 

TAK   NIE 
15. A5 związany z poprawą błędu wszedł na boisko i wykonuje rzuty wolne. Po 
ostatnim rzucie wolnym procedura poprawy błędu zostanie zakończona 
wprowadzeniem piłki do gry spoza boiska przez druŜynę B. Czy A5 moŜe być 
zmieniony, jeśli ostatni rzut wolny był niecelny? 

TAK   NIE 
16. DruŜyna A jest w posiadaniu piłki. B5 wybija piłkę pięścią spomiędzy 
walczących o nią zawodników. Sędzia orzeka błąd B5 i przyznaje druŜynie A 
nowy okres 24 sekund. Prawidłowo? 

TAK   NIE 
17. 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 
18. Zawodnik A4 został ukarany faulem niesportowym w pierwszej kwarcie 
meczu. Następnie w trzeciej kwarcie zostaje ukarany faulem technicznym. Czy 
podlega on dyskwalifikacji? 

TAK   NIE 
19. W ostatnich dwóch minutach czwartej kwarty zawodnik A3 rzuca piłkę do 
kosza, piłkę w locie opadającym dotyka zawodnik B4. W tym momencie 
zmiennik A8 prosi o zmianę czy moŜna mu ja przyznać? 

TAK   NIE 
20. Zawodnik A4 jest faulowany podczas akcji rzutowej lecz ulega kontuzji i 
dwa rzuty wykona za niego zmiennik A8. Przed ostatnim rzutem wolnym 
zmiennik B5, A4 i A7  proszą o zmianę. Ostatni rzut wolny jest celny. Czy 
wszystkie zmiany mogą być dokonane? 

TAK    NIE 
21. Po rozpoczęciu meczu sędziowie zorientowali się, Ŝe zawodnik z druŜyny A 
gra z numerem, innym niŜ jest wpisany do protokołu. Sędziowie poprawiają 
numery w protokole i kontynuują grę. Prawidłowo? 

TAK    NIE 
 
 
 



22. Kiedy piłka jest juŜ w dyspozycji zawodnika wykonującego ostatni rzut 
wolny za faul niesportowy, trener druŜyny A prosi o zmianę zawodnika. Czy 
naleŜy przyznać zmianę po rzucie wolnym a przed wprowadzeniem piłki z 
środka boiska? 

TAK    NIE 
23. Na rozpoczęcie trzeciej kwarty zanim piłka została legalnie dotknięta przez 
zawodnika na boisku zawodnicy A2 i B2 zostają ukarani faulami technicznymi, 
a trener B zostaje zdyskwalifikowany. Po wykonaniu 2 rzutów przez zawodnika 
druŜyny A ale przed wprowadzeniem piłki z przedłuŜenia linii środkowej za A2 
wchodzi zmiennik A7. Prawidłowo? 

TAK    NIE 
24. B3 fauluje A2 podczas niecelnego rzutu A2 do kosza, po czym A4 fauluje 
B4, zanim piłka staje się martwa. Sędziowie przyznają dwa rzuty wolne dla A2, 
a następnie piłkę z boku dla druŜyny B. Po rzutach wolnych wykonanych przez 
A2, ale zanim piłka znajduje się w dyspozycji zawodnika B w celu wrzutu jej z 
autu, DruŜyna A zgłasza zmianę A8 z A2. Zmiana zostaje przyznana. Czy cała 
procedura odbyła się prawidłowo? 

TAK    NIE 
25. Faule trenerów, asystentów trenerów, zmienników i osób towarzyszących 
mogą być techniczne, niesportowe lub dyskwalifikujące i zapisuje się je 
trenerowi. 

TAK    NIE 
26. Zawodnik B7 rzuca do kosza z gry. Kiedy piłka jest w powietrzu, brzmi 
sygnał 24 sekund. Następnie piłka zatrzymuje się na podpórkach kosza. Mimo, 
Ŝe strzałka wskazuje „piłkę dla druŜyny B”, sędziowie orzekają błąd 24 sekund. 
Słusznie? 

TAK    NIE 
27. Zawodnik A1, który jest na polu obrony podaje piłkę w taki sposób, Ŝe ta 
odbija się od obręczy na polu ataku. W momencie kiedy piłka odbiła się od 
obręczy i była w powietrzu, A3 popełnia faul na B4. Sędziowie przyznają piłkę 
druŜynie B do wprowadzenia spoza boiska, poniewaŜ druŜyna była cały czas w 
posiadaniu piłki. Słusznie postąpili? 

TAK    NIE 
28. Podczas rzutu sędziowskiego na rozpoczęcie meczu A2 zbija piłkę tak, Ŝe 
ta wychodzi poza boisko. B1 podczas wprowadzenia popełnia błąd i piłkę 
wprowadzi z tego samego miejsca A2, który tak podaje piłkę, Ŝe przechwytuje 
ją B3. DruŜyną , która będzie wprowadzać piłkę w wyniku następnej sytuacji 
naprzemiennego posiadania piłki jest druŜyna A. Słusznie? 

TAK    NIE 
29. Kapitan zespołu A4 popełnia swój 5-ty faul. A6 zmienia zawodnika A4. 
Podczas tego samego okresu zatrzymania gry trener druŜyny A ukarany 
zostaje faulem dyskwalifikującym. DruŜyna A nie ma asystenta wpisanego do 
protokołu. Czy A4 ma prawo przejąć obowiązki trenera? 

TAK    NIE 
30. W przerwie meczu zostaje orzeczony faul techniczny przeciwko grającemu 
trenerowi A4, za osobiste niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego. 
Faul ten zostanie zapisany w rubryce trenera. A karę stanowić będą 2 rzuty 
wolne i posiadanie piłki dla druŜyny B. Słusznie? 

TAK    NIE 
 


