Przykładowe pytania z przepisów gry w koszykówkę – wrzesień 2014
1. B3 kozłuje piłkę wzdłuż linii końcowej i będąc w obszarze bezpośrednio za tablicą wyskakuje w bok lub w
tył wpadając na A4, który ustanowił legalną pozycję obronną stojąc obiema stopami na linii obszaru półkola
bez szarży. Sędziowie nie przerywają gry. Słusznie?
2. Zawodnik A1 jest faulowany podczas rzutu do kosza z pola rzutów za dwa punkty. Po gwizdku sędziego i
po tym jak piłka dotknęła obręczy i miała wciąż szanse wpaść do kosza, B3 zbił piłkę w taki sposób, że po
odbiciu od tablicy wpadła do kosza. Sędziowie orzekli błąd nielegalnego dotykania piłki, zaliczyli dwa punkty
i przyznali dwa rzuty wolne dla A1. Czy prawidłowo?
3. A1 podaje piłkę do A2. Podczas podania zawodnik B2 dotyka piłkę w taki sposób, że ta odbija się od kosza
drużyny B i wchodzi w posiadanie zawodnika A3. Czy w tej sytuacji pomiar 24 sekund powinien być
kontynuowany?
4. Podczas jedynego rzutu wolnego wykonywanego przez A2, piłka jest w locie do kosza, kiedy ma miejsce
faul obustronny pomiędzy zawodnikami A4 i B4. Następnie piłka nie wpada do kosza i nie dotyka również
obręczy. Czy gra powinna być wznowiona przez drużynę B z przedłużenia linii rzutów wolnych, niezależnie od
kierunku strzałki naprzemiennego posiadania?
5. Faul techniczny trenera orzeczony w konsekwencji przebywania 6 graczy jego drużyny na boisku
oznaczamy w protokole jako "B"?
6. A4 wyskakuje spoza obszaru półkola bez szarży w celu oddania rzutu i opadając odpycha rękami
zawodnika B4, który znajduje się wewnątrz obszaru półkola bez szarży. Sędziowie odgwizdali faul w ataku
zawodnika A4. Słusznie?
7. Kiedy piłka była w locie do kosza po rzucie za trzy punkty zawodnika B1 zabrzmiała syrena na koniec części
meczu. Po odbiciu się od obręczy piłka została zbita przez zawodnika A5 tak nieszczęśliwie, że wpadła do
kosza. Czy sędziowie powinni zaliczyć dwa punkty?
8. Podczas ostatnich dwóch minut czwartej kwarty A2 rzuca za trzy punkty. Kiedy piłka jest w locie do kosza
faule techniczne otrzymują zawodnicy A1 i B5. Rzut jest celny. Sędziowie kasują obie kary i przyznają piłkę
zgodnie z kierunkiem strzałki naprzemiennego posiadania, ponieważ żadna z drużyn nie była w posiadaniu
piłki w momencie orzeczenia pierwszego faula. Prawidłowo?
9. A1 wykonuje rzut do kosza z gry. Piłka wpada do kosza i w tym momencie B2 fauluje A2. Jest to 3 faul
drużyny B w tej kwarcie. Drużyna A wprowadzi piłkę najbliżej miejsca popełnienia faula i będzie miała 24
sekundy na oddanie rzutu?
10. A3 wchodzi na boisko zmieniając A4. Zanim uruchomiony został zegar czasu gry A3 popełnia swój 5 faul.
Czy A4 może powrócić w tym przypadku na boisko, jeśli drużyna ma jeszcze innych zmienników?
11. Podczas kiedy piłka jest w powietrzu po rzucie z gry A2, rozbrzmiewa sygnał 24 sekund. Piłka zatrzymuje
się pomiędzy obręczą a tablicą. Strzałka naprzemiennego posiadania wskazuje, że grę rozpocznie drużyna A.
Czy należy przyznać piłkę do wprowadzenia drużynie A, a zegar 24 sekund ustawić na 14 sekund?
12. Zawodnik A3 fauluje niesportowo B3, kiedy żadna z drużyn nie była w posiadaniu piłki, ani nie miała
prawa do niej. Następnie trener drużyny B arogancko domaga się faula dyskwalifikującego, za co został
ukarany faulem technicznym. Sędziowie postanawiają skasować obie kary i przyznają piłkę drużynie A
zgodnie ze strzałką naprzemiennego posiadania. Słusznie?
13. Kiedy do zakończenia IV kwarty zostało 2 min. 15 sek. trener drużyny A prosi sekretarza o swoją pierwszą
w tej połowie przerwę na żądanie. Jako że w tym momencie zegar czasu gry był włączony i gra się toczyła, to

przerwa została przyznana drużynie, kiedy na zegarze była 1 min. 53 sek. do zakończenia IV kwarty. Czy w
tym przypadku sekretarz powinien wykreślić pierwszą rubrykę przeznaczoną na przerwę na żądanie drużyny
A w drugiej połowie i wykorzystaną przerwę zapisać w drugiej kratce?
14. Zawodnik A2 (nie będący w akcji rzutowej) jest faulowany niesportowo przez B4 równo z syreną
kończącą drugą kwartę meczu. A2 wykona dwa rzuty wolne przed rozpoczęciem przerwy meczu. Po
zakończeniu przerwy piłkę wprowadzi drużyna A bez względu na kierunek strzałki naprzemiennego
posiadania. Mierzący czas gry rozpoczął pomiar przerwy meczu w momencie, kiedy zabrzmiał sygnał zegara
czasu gry. Czy prawidłowo?
15. Czwarta kwarta meczu kończy się wynikiem 80:79 dla drużyny A. Podczas sprawdzania protokołu
sędziowie odkryli, że nie zapisano drużynie B dwóch punktów. Sędziowie uznali, że mecz już się zakończył i
nie można skorygować wyniku. Dokładnie opisali całą sytuację w protokole meczowym, a sprawą zajmie się
wydział gier i dyscypliny. Prawidłowo?
16. Po rzucie z gry A5 piłka odbija się od obręczy i jest w locie opadającym mając ciągle szanse wpaść do
kosza, gdy zostaje zbita przez B5. Akcja legalna?
17. Czy grający trener, ukarany dwoma faulami niesportowymi, może dalej pełnić funkcję trenera?
18. Podczas rzutu sędziowskiego na rozpoczęcie meczu, zanim piłka została leganie zbita, skaczący A5
popełnia błąd i drużyna B otrzymuje piłkę do wprowadzenia spoza boiska. W tym momencie zmiennik B 10
prosi o zmianę. Czy można na nią zezwolić?
19. Piłka opuszcza ręce sędziego podczas rzutu sędziowskiego na rozpoczęcie meczu. Zaraz po tym, jak piłka
została legalnie zbita przez skaczącego A2 i zanim ktokolwiek wszedł w posiadanie piłki, zostaje orzeczony
faul obustronny pomiędzy A1 i B1. Sędziowie orzekają rzut sędziowski pomiędzy zawodnikami A1 i B1, a
czas, który upłynął od legalnego zbicia piłki do zatrzymania gry, zostaje zachowany. Prawidłowo?
20. B4 popełnia faul osobisty na A4 i jest to piąty faul drużyny B w tej kwarcie. Omyłkowo drużyna A
otrzymuje piłkę do wprowadzenia spoza boiska zamiast dwóch rzutów wolnych. Po wznowieniu gry, A5
otrzymuje piłkę, kozłuje i traci posiadanie, a piłkę zdobywa B5. Następnie A5 popełnia faul na B5 i jest to
piąty faul drużyny A. W tym momencie sędziowie zauważają pomyłkę i uznają, że jest ona możliwa do
naprawienia. Jako że A4 miał wykonać dwa rzuty wolne w celu naprawienia pomyłki, a następnie B5 dwa
rzuty wolne w wyniku faulu, sędziowie kasują jednakowe kary i przyznają piłkę do wprowadzenia drużynie A.
Czy prawidłowo?
21. B3 fauluje A2 znajdującego się w akcji rzutowej w polu rzutów za 2 punkty, po czym A4 fauluje B4, zanim
piłka opuściła ręce A2. Jest to piąty faul drużyny A w tej kwarcie. Rzut okazuje się niecelny. Sędziowie
przyznają dwa rzuty wolne dla A2, a następnie dwa rzuty dla drużyny B4. Po rzutach wolnych wykonywanych
przez A2, ale zanim piłka znalazła się w dyspozycji zawodnika B4 w celu wykonania rzutów wolnych, drużyna
A zgłasza zmianę A8 za A2. Zmiana zostaje przyznana. Czy cała procedura odbyła się prawidłowo?
22. Zawodnik A6 wykonuje ostatni rzut wolny. W momencie, gdy piłka odbija się od obręczy i miała szanse
wpaść do kosza sędzia zagwizdał faul obustronny A5 i B5. Następnie zawodnik obrony B7 dotyka piłkę, a ta
nie wpada do kosza. Z racji tego, że po gwizdku sędziego na faul nie wolno zbijać piłki z obręczy, sędziowie
zaliczają punkty. Prawidłowo?
23. Po rzucie drużyny A, w momencie, gdy piłka była w powietrzu, rozlega się sygnał 24 sekund. Piłka nie
dotyka obręczy, po czym w oczywiste i natychmiastowe posiadanie piłki wchodzi zawodnik drużyny B, który
wyskoczył spoza linii ograniczających boisko i złapał piłkę w powietrzu. Czy sędziowie powinni orzec błąd 24
sekund?

24. Drużynie A w skutek kontuzji pozostaje tylko 4 gotowych do gry zawodników. Trener drużyny B, która
znacznie wygrywa, chcąc zachować się fair, nakazuje zejść z boiska jednemu ze swoich graczy, aby na boisku
zostało po 4 zawodników. Czy sędziowie mogą na to pozwolić?
25. W pierwszej połowie meczu A4 popełnił pięć fauli osobistych i opuścił boisko. W przerwie meczu został
ukarany przewinieniem technicznym. Faul został zapisany trenerowi jako „B”, a drużyna B otrzymała dwa
rzuty wolne i posiadanie piłki na rozpoczęcie trzeciej kwarty. Czy prawidłowo?
26. Zawodnik B2 kozłuje piłkę przez 4 sekundy na swoim polu obrony, kiedy dochodzi do sytuacji bójki.
Zmiennicy A8 i B10 zostali zdyskwalifikowani za wejście na boisko. Równe kary zostały skasowane i grę
wznowił B3 wprowadzeniem z przedłużenia linii środkowej naprzeciw stolika sędziowskiego, który podał
piłkę na swoje pole obrony do B2. Czy drużynie B pozostaną 4 sekundy, aby spowodować wejście piłki na
pole ataku?
27. Piłka zostaje przyznana drużynie A do wprowadzenia spoza boiska w wyniku sytuacji rzutu
sędziowskiego. Zawodnik A6, wprowadzając piłkę, rzuca ją tak, że ta, przez nikogo nie dotknięta, zatrzymuje
się pomiędzy koszem a tablicą. Sędziowie decydują, że naprzemienne posiadanie piłki się zakończyło i należy
natychmiast zmienić kierunek strzałki, tak, by wskazywała kosz drużyny A. Jako że żywa piłka zatrzymała się
pomiędzy koszem a tablicą, ma miejsce kolejna sytuacja rzutu sędziowskiego. Drużyna B wprowadzi piłkę
spoza boiska i strzałka zostanie ponownie zmieniona w momencie, kiedy dotknie lub zostanie legalnie
dotknięta przez zawodnika na boisku. Prawidłowo?
28. Pięć minut przed rozpoczęciem meczu zawodnik A4 zostaje ukarany przewinieniem technicznym. Trener
drużyny B chce, by dwa rzuty wolne przed rozpoczęciem meczu wykonał zawodnik, który nie jest
wyznaczony do wyjściowej piątki. Czy sędziowie powinni na to zezwolić?
29. A1 rzuca do kosza z gry. Piłka zostaje dotknięta przez B1 w locie wznoszącym, a następnie w locie
opadającym przez A4. Rzut jest celny. Czy punkty należy zaliczyć?
30. B2 wykonuje ostatni rzut wolny. Zanim piłka opuściła jego ręce, B4 wchodzi do obszaru ograniczonego.
Sędziowie odgwizdują błąd. W przypadku, gdy rzut nie jest celny piłkę, przyznaje się przeciwnikom do
wprowadzenia spoza linii końcowej, najbliżej miejsca popełnienia błędu za wyjątkiem miejsc bezpośrednio
za tablicą. Prawda?
31. Trener drużyny A prosi o przerwę na żądanie. Następnie gra zostaje zatrzymana z powodu piątego faula
zawodnika A5. Czy możliwość przyznania przerwy na żądanie rozpocznie się dopiero po tym jak sędzia
zasygnalizował faul do stolika sędziowskiego i zmiennik A5 zostanie wezwany na boisko?
32. B3 przechwytuje piłkę podawaną z pola obrony drużyny A przez A2 na pole ataku do A3. B3 wybija się ze
swojego pola ataku, łapie piłkę i zanim spada na pole obrony, podaje piłkę do partnera B2, który stoi jedną
noga na swoim polu obrony, a drugą na polu ataku. Następnie B2 rozpoczyna kozłowanie na polu ataku. Czy
drużyna B popełnia błąd nielegalnego powrotu piłki na pole obrony?
33. Zawodnik A5 doznał kontuzji i nie może kontynuować gry w przeciągu 15 sekund. Sędzia sygnalizuje
zmianę. Trener widząc, że jego zawodnik musiałby opuścić boisko, prosi o przerwę na żądanie, zanim sędzia
przywołał zmiennika na boisko. Czy zawodnik A5 będzie mógł kontynuować grę po upływie przerwy na
żądanie?
34. Drużyna A popełnia błąd powrotu piłki na pole obrony. Zanim B1 otrzymał piłkę do wprowadzenia ze
swojego pola ataku, B2 fauluje A6 (nie był to faul niesportowy ani dyskwalifikujący). Jest to 3 faul drużyny B.
Sędziowie kasują prawo do wprowadzenia piłki w wyniku błędu z prawem do wprowadzenia piłki w wyniku
faulu i orzekają sytuację rzutu sędziowskiego. Strzałka wskazuje, że grę ma rozpocząć drużyna A. Drużyna A
otrzyma piłkę do wprowadzenia najbliżej miejsca pierwszego naruszenia przepisów, a pomiar 24 sekund
będzie kontynuowany. Czy cała procedura odbyła się prawidłowo?

35. B4 penetruje pod kosz i jest w akcji rzutowej. Zamiast dokończyć akcję rzutem do kosza, podaje piłkę do
B5, który znajduje się bezpośrednio za nim. Następnie B4 wpada na A3, którego obie stopy znajdują się na
linii obszaru półkola bez szarży. W tym samym czasie B5 z piłką w rękach penetruje pod kosz w celu zdobycia
punktów. Akcja legalna?
36. A1, stojąc na własnym polu obrony, podaje piłkę tak, że dotyka ona sędziego stojącego na polu ataku
drużyny A i wraca na pole obrony, gdzie łapie ją ponownie A1. Sędziowie nie przerywają gry, ale pomiar
ośmiu sekund rozpoczynają od nowa. Słusznie?
37. W czasie przerwy między drugą a trzecią kwartą, zawodnik wykluczony A5, zostaje ukarany faulem
technicznym. Czy ten faul wlicza się do fauli drużyny w trzeciej kwarcie?
38. A7 jest faulowany przez B1, kiedy piłka jest wciąż w jego rękach podczas akcji rzutowej w obszarze
ograniczonym. Po tym, jak piłka opuściła ręce A7, A2 fauluje B5. Jest to piąty faul drużyny A. Żaden z fauli nie
był niesportowy ani dyskwalifikujący. Piłka nie wpada do kosza. Sędziowie kasują kary za oba faule i nakazują
wznowienie gry wprowadzeniem piłki przez drużynę A. Prawidłowo?
39. A5 kozłuje żywą piłkę blisko linii bocznej. Następnie zawodnik A5 dotyka zawodnika B2, który znajduje
się poza boiskiem. Sędziowie orzekają wyjście piłki poza boisko i decydują, że B2 był odpowiedzialny za ten
błąd. Drużyna A wprowadzi piłkę najbliżej miejsca naruszenia przepisów. Czy prawidłowo?
40. Sędziowie odgwizdują błąd noszenia piłki A4, a zaraz potem osobisty faul B3 na A6. Jest to piąty faul
drużyny B w tej kwarcie. Sędziowie zdecydowali, ze drużyna A wprowadzi piłkę z miejsca najbliższego
popełnienia faula. Prawidłowo?
41. Na 2:02 do końca IV kwarty drużyna A zdobywa punkty z gry. Gdy na zegarze ukazuje się 2:00 do końca, a
piłka wciąż nie została wprowadzona na boisko, mierzący czas gry zatrzymuje zegar. Czy słusznie?
42. Jeśli żywa piłka przypadkowo odbije się od zawodnika i przejdzie przez kosz od dołu, to ten zawodnik
popełnia błąd. Prawda?
43. Jeśli dwaj zawodnicy przeciwnych drużyn trzymają mocno piłkę i jeden z nich przypadkowo wejdzie na
własne pole obrony, to powinna być orzeczona sytuacja rzutu sędziowskiego. Prawda?
44. Na 8 minut przed rozpoczęciem meczu B6, wyznaczony przez trenera do rozpoczęcia meczu, doznaje
kontuzji. Sędzia zezwala na zmianę w wyjściowej piątce. Czy drużyna A może dokonać dowolnej ilości zmian
w wyjściowej piątce?
45. Drużyna B jest w posiadaniu piłki na swoim polu ataku. W wyniku złego podania zawodnika B5 piłka
odbija się od sędziego stojącego na polu obrony drużyny B, a następnie jest złapana przez B1 na polu ataku
drużyny B. Czy drużyna B popełniła błąd powrotu piłki na pole obrony?
46. Czy trener/asystent trenera może wykorzystać wszystkie 3 przerwy na żądanie w dowolnym momencie
drugiej połowy podczas możliwości przyznania przerwy na żądanie?
47. Podczas rzutu sędziowskiego pomiędzy A4 i B4 na rozpoczęcie pierwszej kwarty piłka została legalnie
zbita, po czym A5 wyskakuje z pola ataku swojej drużyny, łapie piłkę w powietrzu i opada obiema stopami na
własnym polu obrony. Akcja legalna?
48. Podczas ostatniego rzutu wolnego wykonywanego 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 B4. Czy prawidłowo?

49. Jednym z obowiązków mierzącego czas gry jest zawiadomić sędziów i drużyny, że pozostały przynajmniej
3 minuty do rozpoczęcia 3 kwarty. Prawda?
50. Kiedy żadna z drużyn nie była w posiadaniu piłki, zawodnik A1 łapie żywą piłkę na boisku mając jedną
stopę tuż przed linią końcową. Następnie, żeby nie wypaść poza boisko, wybija się z niej, wypuszcza piłkę
tak, że zostaje ona na boisku, po czym A1 wraca na boisko i zaczyna kozłowanie. Akcja legalna?

