
Baza pytań testowych 2020 

 

1. Sędzia I nakłada karę na trenera. Jak sędzia winien przeprowadzić tę procedurę? 

2. W których sytuacjach koszulki winny być włożone do spodenek? 

3. Jaka jest generalna wytyczna FIVB w ocenie podwójnego odbicia (coraz ostrzejsza czy coraz łagodniejsza 

ocena)? 

4. Jak powinna prawidłowo zostać wykonana kiwka? 

5. Piłka po złym przyjęciu przelatuje poza przestrzenią przejścia. Zawodnik biegnie za nią i odbija piłkę nad 

stolikiem sekretarza, gdy znajduje się ona całkowicie po stronie przeciwnika. Czy zawodnik popełnił błąd? 

6. Czy zawodnik atakujący może uderzyć piłkę kierowaną od własnego broniącego ją zawodnika obiema dłońmi 

jak w akcji bloku, kierując piłkę w boisko przeciwnika?  

7. Czy markowanie ataku jest formą gry piłką, gdy jest ona w pobliżu zawodnika? 

8. Jak winien zachować się sędzia I w przypadku rotacji zawodnika Libero do pozycji nr 4 i braku zastąpienia przez 

odpowiedniego zawodnika?  

9. W których przypadkach dozwolone jest blokowanie w przestrzeni przeciwnika?  

10. Przeciwnik źle przyjął zagrywkę i piłka poleciała nad siatkę, bez szans na kolejne odbicie w zespole. Przeciwnik 

wyskoczył i dotknął piłkę. Blok czy atak – co determinuje? 

11. Jak wygląda praca sekretarza w czasie zmiany więcej niż jednego zawodnika w tym samym zespole? 

12. Co stanowi prośbę o zmianę zawodników? 

13. Czym różni się sytuacje: Libero staje się niezdolny do gry, a Libero zostaje zgłoszony jako niezdolny do gry? 

14. W których przypadkach sędzia liniowy wykonuje sygnalizację machając chorągiewką?  

15. Wymiana została przerwana, bo na boisko wpadła druga piłka. Do strefy zmian wchodzi zawodnik. Jaka 

powinna być decyzja? 

16. Zespołowi przyznano przerwę dla odpoczynku. Zawodnicy już po chwili chcieli wejść na boisko, nie czekając na 

upływ 30 sekund. Jak powinni postąpić sędziowie? 

17. Jakie są znamiona zasłony? 

18. Zawodnik wybiegł z boiska i stanął na drodze przeciwnika próbującego prawidłowo odzyskać piłkę. Doszło do 

zderzenia się zawodników. Sędzia I odgwizdał błąd przeszkadzania w odzyskaniu piłki. Czy powinien również 

nałożyć na tego zawodnika sankcję za niesportowe zachowanie? 

19. Zawodnik z premedytacją uderzył przez siatkę piłkę lecącą z drugiej strony i umieścił ją w boisku. Sędziowie 

odgwizdali jego błąd. Czy na tego zawodnika należy także nałożyć sankcję za niesportowe zachowanie? 

20. Zawodnik szarpnął siatkę w momencie wykonania bloku przez przeciwnika, by zmylić sędziów. Sędziowie 

zorientowali się w sytuacji i odgwizdali jego błąd (dotknięcia siatki). Czy na tego zawodnika należy także nałożyć 

sankcję za niesportowe zachowanie? 

21. Przy stanie 10:10 w secie sędzia I zamierza nałożyć karę na zawodnika nr 3 w zespole A oraz wykluczyć 

zawodnika nr 10 w zespole B. Którą sankcję należy nałożyć pierwszą? 

22. Które zachowania sędziego pomagają redukować napięcie w relacjach z zespołami? 

23. W ostatniej wymianie meczu prowadzący zespół zaatakował i piłka odbiła od bloku oraz od obrońcy i poleciała 

daleko poza boisko. Rezerwowi wbiegli na boisko wiwatując, bo byli przekonani, że przeciwnik piłki już nie 

zagra. Tymczasem w zespole broniący zawodnik dopadł piłki i spróbował ją zagrać z powrotem. Piłka jednak 

nie przeleciała nad siatką. Jaką decyzję należy podjąć? 

24. Jak często należy wskazywać tego samego zawodnika jako grającego kapitana (prośby o potwierdzenie, że 

zawodnik wie, jaką funkcję pełni)? 

25. Co Komisja Sędziowska CEV radzi, jeśli chodzi o uśmiechanie się przez sędziego w czasie meczu? 

26. Które elementy powinny znaleźć się na odprawie z sędziami liniowymi przed meczem? 

27. W którym miejscu należy przeprowadzać odprawę z sędziami liniowymi przy boisku? 

28. Jakie wskazówki daje Komisja Sędziowska CEV dla codziennej aktywności sędziego? 

29. Ile złotych medali Igrzysk Olimpijskich zdobył jako zawodnik Karch Kiraly? 

30. Jakie cechy u sędziów najbardziej ceni Karch Kiraly? 


