
Część I. Pytania jednokrotnego wyboru 

 

W tej części znane są i treść pytań i treść odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź do każdego pytania jest 

prawidłowa. W realnym teście odpowiedzi będą umieszczone w losowej kolejności. Prawidłowa 

odpowiedź na pytanie przyniesie 1 punkt. 

 

1. W którym z poniższych przypadków przeciwnik nie zdobędzie punktu w wyniku sankcji za opóźnianie? 

• Trener poprosił o przerwę dla odpoczynku po gwizdku sędziego na zagrywkę. Był to pierwszy tego 

typu przypadek w meczu, ale zespół miał już upomnienie za opóźnianie z powodu opóźniania wznowienia 

gry 

• Do strefy zmian wszedł zawodnik ze złą tabliczką do zmian (z numerem zawodnika, którego nie było 

na boisku). Zespół miał już upomnienie za opóźnianie 

• Zawodnik poprosił o zgodę na zawiązanie buta. Zespół miał już wcześniej karę za opóźnianie 

• Trzeci raz w meczu sędziowie odrzucili prośbę trenera (o przerwę dla odpoczynku, o zmianę 

zawodników), bo zgłaszał je zbyt późno (po sygnale sędziego na wykonanie zagrywki) 

 

2. Przed rozpoczęciem meczu na boisku znalazł się zawodnik niewpisany na kartce z ustawieniem. Jakie są 

konsekwencje? 

• Trener może zdecydować o pozostawieniu tego zawodnika na boisku, zapis na kartce z ustawieniem 

jest korygowany 

• Trener może zadecydować o pojawieniu się na boisku zawodnika wpisanego na kartce z 

ustawieniem, a w tym celu przeprowadzana jest zmiana regulaminowa 

• Sekretarz poprawia zapis na kartce z ustawieniem oraz w protokole zawodów na zgodny ze stanem 

na boisku – bez pytania trenera zespołu 

• Trener może zadecydować o pojawieniu się na boisku zawodnika wpisanego na kartce z 

ustawieniem, wówczas nie przeprowadza się zmiany regulaminowej 

 

3. W którym z poniższych przypadków przeciwnik nie zdobędzie punktu w wyniku sankcji? 

• Po tym, jak sędzia pokazał zawodnikowi nr 5 żółtą kartkę, kapitan zespołu zaprotestował przeciwko 

decyzji sędziego machając rękoma i wyrażając sprzeciw okrzykiem 

• Dwaj zawodnicy tego samego zespołu pobili się 

• Po tym jak zawodnikowi nr 3 sędzia pokazał czerwoną kartkę, zawodnik nr 9 wdał się w dyskusję z 

przeciwnikiem (zachował się grubiańsko) 

• W żadnym z tych przypadków przeciwnik nie zdobędzie punktu w wyniku sankcji 

 



4. Przeciwnik wygrał losowanie i wskazał stronę boiska, na której chce rozpocząć mecz. Co może wybrać  w 

tym momencie kapitan drugiego zespołu? 

• Że jego zespół rozpocznie mecz od odbioru zagrywki 

• Stronę boiska, na której jego zespół rozpocznie seta decydującego (piątego) 

• Że jego zespół rozpocznie seta decydującego (piątego) od wykonania zagrywki 

• Nie może wybrać żadnej z powyższych opcji 

 

5. Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe w kontekście przepisów dotyczących zawodników 

Libero? 

• Zespół miał jednego Libero, który doznał kontuzji. Trener redesygnował do roli Libero nowego 

zawodnika. Jeżeli i on będzie kontuzjowany, to trener może redesygnować kolejnego zawodnika jako 

nowego Libero 

• Libero może rozegrać palcami sposobem górnym i piłka z tego rozegrania może być atakowana 

powyżej górnej taśmy siatki, jeżeli w momencie odbicia od płaszczyzny boiska Libero był w strefie obrony 

• Trener nie jest zadowolony z gry Libero. Ma wówczas prawo zgłosić go jako niezdolnego do gry i 

wyznaczyć innego zawodnika do roli Libero 

• Jeżeli w zespole jest dwóch Libero, nie mogą oni mieć koszulek w różnych kolorach (każda z nich 

odróżniająca Libero od „zwykłych” zawodników) 

 

6. Który z poniższych przypadków jest przykładem prośby nieuzasadnionej nieskutkującej sankcjami dla 

zespołu? 

• Trener poprosił o trzecią przerwę dla odpoczynku w secie i została ona przyznana. Po dłuższej chwili 

zespołom kazano powrócić na boisko 

• Kapitan zespołu poprosił o przerwę dla odpoczynku, chociaż trener siedział na ławce rezerwowych 

• Drugi raz w meczu trener poprosił o przerwę dla odpoczynku po gwizdku sędziego I na zagrywkę 

• Zespół poprosił o zmianę zawodnika, przy czym na boisko miał wejść zawodnik niewpisany do 

protokołu zawodów. 

 

7. Podstawowy rozgrywający zespołu został zmieniony przez drugiego rozgrywającego. Następnie miała 

miejsce zmiana powrotna, która był szóstą zmianą w tym zespole w tym secie. Chwilę później zawodnik 

rozgrywający doznał kontuzji. Libero zespołu przebywał w tym momencie na ławce. Jakie pole manewru 

ma trener zespołu? 



• Nie ma żadnego pola manewru, bo wykorzystał sześć zmian i w tym zmianę rozgrywającego. 

Kontuzjowanemu zostanie przyznana 3-minutwa przerwa i jeśli po tym czasie zawodnik nie będzie mógł 

grać, to zespół przegra seta jako zdekompletowany 

• Trener może dokonać zmiany kontuzjowanego z dowolnym zawodnikiem nieprzebywającym na 

boisku w momencie kontuzji z wyjątkiem Libero  

• Trener może dokonać zmiany kontuzjowanego z dowolnym zawodnikiem nieprzebywającym na 

boisku w momencie kontuzji z wyjątkiem Libero oraz drugiego rozgrywającego 

• Trener może dokonać zmiany kontuzjowanego tylko z drugim rozgrywającym 

 

8. Zawodnik rozgrywający, będący w tym momencie zawodnikiem linii obrony, po złym przyjęciu zagrywki 

w swoim zespole – piłka poleciała nad siatkę, gdzie została zaatakowana przez przeciwnika – stanął na 

drugim metrze od siatki i podniósł w górę ręce, sięgając wyżej niż siatka. Piłka uderzyła go w dłonie. Które z 

poniższych zdań jest prawdziwe? 

• Rozgrywający popełnił błąd bloku zawodnika linii obrony 

• Rozgrywający nie może teraz odbić piłki, zanim nie zrobi tego któryś z jego partnerów 

• Zespół ma prawo do jeszcze trzech odbić piłki 

• Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

9. Jakie zachowanie zespołu wskazuje na możliwość popełniania błędu zasłony? 

• Trener instruuje zawodników, by zasłonili zagrywającego i lot piłki 

• Zawodnicy zespołu zagrywającego zmieniają pozycję w reakcji na przesuwanie się zawodników 

przyjmujących, którzy „szukają” wzrokiem zagrywającego  

• Wszyscy zawodnicy zespołu zagrywającego (poza zagrywającym) grupują się w strefie II, gdy 

zagrywka wykonywana jest zza strefy I 

• Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

10. Które wykonanie zagrywki jest nieprawidłowe? 

• Zawodnik po gwizdku sędziego I zorientował się, że nie on ma wykonać zagrywkę. Przywołał 

właściwego zawodnika, przekazał mu piłkę i wbiegł na boisko. Zagrywka została wykonana w ciągu 8 

sekund od gwizdka sędziego 

• Po gwizdku sędziego I zagrywający wyszedł z pola zagrywki i stamtąd rozpoczął rozbieg. Odbicie do 

zagrywki z wyskoku nastąpiło już w polu zagrywki 

• Zawodnik wykonał zagrywkę łokciem 

• Zawodnik rozsunął panele reklamowe za boiskiem i wykonał zagrywkę spomiędzy nich 



 

11. Która z poniższych sytuacji nie jest błędem? 

• Zawodnik po obronie padem „wślizgnął” się na boisko przeciwnika, przy czym stopy pozostały nad 

jego częścią boiska. Nie dotknął żadnego przeciwnika, a gra kontynuowana była w innej części boiska. 

Pozostawił jednak sporą mokrą plamę w polu ataku przeciwnika, gdy się wycofywał na swoje pole gry 

• Piłka po bloku opadała wzdłuż siatki. Zawodnik zespołu blokującego sięgnął pod siatką i wykonał 

ruch, jakby chciał dotknąć piłkę, co zmyliło obrońcę próbującego piłkę podbić 

• Po bloku spadająca po stronie zespołu atakującego piłka uderzyła w stopę opadającego 

blokującego, która znajdowała się nad boiskiem przeciwnika 

• Po ataku piłka odbiła się od dłoni blokujących i wysokim łukiem leciała daleko za boisko. Atakujący 

usiłując nie wkroczyć na boisko przeciwnika przebiegł schylony po linii środkowej i wbiegł w wolną strefę 

zespołu blokującego pod siatką 

 

12. W której z sytuacji sędzia popełnił błąd? 

• Po wykonanym ataku zawodnik z rozpędu wykonał jeszcze krok i oparł się klatką piersiową o siatkę, 

centralnie o taśmę boczną przymocowaną do siatki. Sędzia nie odgwizdał błędu. 

• Po przyjęciu zagrywki piłka poleciała w siatkę. Przeciwnik wykonał ruch rękoma do siatki i dotknął 

ją, dzięki czemu zmienił lot piłki. Sędzia odgwizdał błąd dotknięcia siatki i dodatkowo ukarał zawodnika 

czerwoną kartką 

• Po wykonanym bloku punktowym zawodnik ratując się przed utratą równowagi silnie pociągnął za 

siatkę poza antenką. Sędzia nie odgwizdał błędu 

• W reakcji na wystawę po stronie przeciwnika zawodnik środkowy przemieszczał się do bloku 

podwójnego. Jeszcze przed wyskokiem dotknął dolną taśmę siatki. Sędzia odgwizdał błąd dotknięcia siatki 

 

13. Która z sytuacji nie jest błędem? 

• Rozgrywający wystawia piłkę znad siatki mając część dłoni dotykającej piłki po stronie przeciwnika 

• Rozgrywający kiwa piłkę nad siatką, przy czym kontakt z piłką ma miejsce nad jego boiskiem, ale po 

kiwce dłoń zawodnik sięga na stronę przeciwnika 

• Blokujący sięga na stronę przeciwnika ponad siatką i dotyka piłki wystawionej przez przeciwnika, 

której lot jest równoległy do siatki 

• Wystawiona przez przeciwnika piłka znalazła się blisko siatki. Blokujący sięgnął na drugą stronę i 

dotknął piłkę równocześnie z atakującym 

 



14. Piłka po przyjęciu przeleciała nad antenką w stronę wolnej strefy przeciwnika. Które zdanie jest 

prawdziwe?  

• Wracana piłka musi przelecieć także nad antenką (nie może całkowicie poza przestrzenią przejścia, 

skoro nad wolną strefę przeciwnika przeleciała nad antenką) 

• Zawodnik nie może pobiec za piłką pod siatką, by ją odratować 

• Zawodnik biegnący za piłką może chwycić się słupka, by sobie pomóc w biegu 

• Trener stojący zgodnie z przepisami przed swoją ławką rezerwowych nie musi się odsunąć, by zrobić 

miejsce biegnącemu przeciwnikowi 

 

15. Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe w kontekście charakterystyki odbicia piłki?  

• W bloku mogą nastąpić po sobie kolejne dotknięcia piłki wykonane przez jednego lub kilku 

zawodników, pod warunkiem że kontakt z piłką ma miejsce w jednym zagraniu, ale każde odbicie poza 

pierwszym zaliczane jest do limitu odbić zespołu 

• Jeżeli zawodnik nie jest w bardzo dobrej pozycji do odbicia piłki, sędzia pierwszy powinien być mniej 

rygorystyczny w ocenie odbicia piłki 

• Nie ma takiego błędu jak „piłka niesiona” 

• Przy odbiciu pierwszej piłki palcami można odgwizdać zawodnikowi błąd podwójnego odbicia  

 

16. Jakie są konsekwencje błędu rotacji?  

• Zagrywać będzie zespół przeciwny 

• Zespół, który zagrywał tkwiąc w błędzie rotacji straci punkty zdobyte od momentu powstania błędu 

– ale tylko, jeśli można ustalić moment powstania błędu 

• Zespół przeciwny zdobywa punkt 

• Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

17. Które ze zdań jest prawdziwe odnośnie protestu? 

• Jeśli kapitan zespołu nie zgadza się z wyjaśnieniami sędziego pierwszego udzielonymi grającemu 

kapitanowi, może złożyć protest przeciwko danej decyzji i musi natychmiast zgłosić sędziemu pierwszemu, 

że rezerwuje sobie prawo do wpisania oficjalnego protestu w protokole zawodów po zakończeniu meczu 

• Kapitan zespołu nie może własnoręcznie wpisać treści oficjalnego protestu do protokołu zawodów 

• Oficjalny protest zapisywany jest w protokole zawodów wyłącznie po zakończeniu meczu 

• Kapitan zespołu może skutecznie zgłosić chęć wpisania oficjalnego protestu do protokołu zawodów 

po zakończeniu meczu, ale pod warunkiem, że nastąpi to przed podpisaniem protokołu. 

 



18. Które ze zdań jest prawdziwe odnośnie siatki? 

• Przed meczem kadetów wysokość siatki przy antenkach może wynosić 237 cm 

• Na wewnętrznej krawędzi każdej taśmy bocznej zamocowana jest antenka 

• Dla gry czwórkami w mini siatkówce wysokość siatki jest taka sama dla chłopców, jak dla 

dziewczynek 

• Dwie białe taśmy przymocowane są pionowo do siatki dokładnie nad każdą linią boczną 

 

19. Które ze zdań jest prawdziwe odnośnie warunków rozegrania zawodów w rozgrywkach PZPS? 

• Zawody mogą zostać rozegrane piłkami różnych modeli (ale tylko dopuszczonych w regulaminie 

rozgrywek), jeżeli na sali nie ma co najmniej 3 piłek modelu wskazanego jako pierwszorzędny dla tych 

rozgrywek 

• W przypadku skraplania się wody na boisku (powstają wyraźne plamy wilgoci) mecz jest 

kontynuowany, nawet jeśli wycieranie boiska przed każdą wymianą nie usuwa wilgoci z boiska 

• Nie można rozegrać zawodów, jeśli część lamp nad jedną z części boisk nie działa, a gospodarz nie 

dysponuje alternatywnym obiektem 

• Zawody zostaną rozegrane nawet w przypadku braku antenek 

 

20. Do czego są zobowiązani sędziowie szczebla centralnego? 

• Do przestrzegania estetycznego wyglądu zewnętrznego 

• Do sędziowania w całkowitej trzeźwości 

• Do zapoznawania się z informacjami zawartymi w komunikatach Wydziału Sędziowskiego PZPS 

• Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

Część II. Pytania bez odpowiedzi 

 

W tej części znana jest treść pytań, ale nie treść odpowiedzi. W realnym teście jedna lub więcej 

odpowiedzi będzie prawidłowych. Punktowana będzie tylko odpowiedź całkowicie prawidłowa 

(zaznaczone tylko prawidłowe odpowiedzi i wszystkie z nich). Za każde pytanie można zdobyć 2 punkty. 

 

1. Co to znaczy, że zespół stoi w drugim ustawieniu? 

• Jest to ustawienie po pierwszej rotacji w secie 

• Jest to ustawienie, kiedy trener wprowadza rezerwową „szóstkę” 

• Jest to ustawienie, gdy zawodnik wpisany na kartce z ustawieniem na pozycji 1., zajmuje pozycję 2. 

na boisku 



• Jest to ustawienie, w którym rozgrywający znajduje się na pozycji 2. 

• Jest to ustawienie charakterystyczne tylko dla zespołów grających dwoma rozgrywającymi 

 

2. Zagrywkę przyjął rozgrywający. Libero wbiegł w strefę ataku, wyskoczył i odbił piłkę nad głową, jak na 

rysunku poniżej. Następnie zawodnik linii obrony, odbijając się sprzed linii ataku zaatakował skutecznie 

piłkę (w momencie ataku piłka znajdowała się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki). Czy zespół popełnił 

błąd? Jeśli tak, to który zawodnik i jaki? 

 

• Zespół nie popełnił błędu ponieważ wykonanie spełnionego ataku z linii obrony po rozegraniu piłki 

przez Libero palcami sposobem górnym ze swojej strefy ataku jest dozwolone, niezależnie na jakiej 

wysokości znajdowała się piłka w momencie uderzenia 

• Zespół popełnił błąd ponieważ zawodnik wykonał spełniony atak, uderzając znajdującą się 

całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki piłkę, wystawioną palcami sposobem górnym przez 

Libero znajdującego się w swojej strefie ataku. Błąd zawodnika atakującego 

• Zespół nie popełnił błędu ponieważ Libero w momencie odbicia piłki był w wyskoku, a więc nie 

znajdował się w swojej strefie ataku 

• Zespół nie popełnił błędu ponieważ odbicie Libero nie było wystawą palcami sposobem górnym 

• Zespół popełnił błąd ponieważ zawodnik wykonał spełniony atak, uderzając znajdującą się 

całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki piłkę, wystawioną palcami sposobem górnym przez 

Libero znajdującego się w swojej strefie ataku. Błąd Libero 

 

3. W końcówce seta grający kapitanowie obu zespołów wdali się w kłótnię (zachowanie grubiańskie). Do 

wykonania zagrywki szykował się już zgodnie z protokołem zawodów zawodnik nr 3 w zespole A. Jak 

powinien postąpić w związku z tym sędzia I? W jaki sposób powinien udzielić sankcji? 

• Sędzia nie powinien karać kapitanów, skoro wina obu jest taka sama, a jest to końcówka seta. Co 

najwyżej powinien udzielić upomnienia. 



• Pierwszy sankcję otrzyma kapitan zespołu, który miał zagrywać 

• Każdy z kapitanów otrzyma karę (czerwoną kartkę) 

• Każdy z kapitanów zostanie wykluczony 

• Następną zagrywkę wykona zawodnik nr 3 w zespole A 

• Następną zagrywkę wykona zawodnik zespołu A następny w porządku rotacji po zawodniku nr 3 

• Następną zagrywkę wykona zawodnik zespołu B  

 

4. Na poniższych zdjęciach numery na koszulkach zawodniczek odpowiadają ich pozycjom na boisku (2, 3 i 

4). Czy zespół popełnia błąd ustawienia, a jeśli tak, to które pary zawodniczek popełniają błąd? 

 

 

 

• Błąd popełniają dwie pary zawodniczek: 2 i 3 oraz 3 i 4 

• Zespół nie popełnia błędu ustawienia 

• Błąd popełniają zawodniczki 2 i 4 – zawodniczka lewego ataku nie może stać na prawo od prawej 

atakującej 

• Błąd popełniają wszystkie trzy pary zawodniczek: 2 i 3, 2 i 4 oraz 3 i 4 

 

5. Po złym przyjęciu piłka poleciała poza przestrzenią przejścia do wolnej strefy przeciwnika w miejsce, 

gdzie znajdował się trener (stojący poza strefą ataku i linią trenerską). Za piłką pobiegł Libero zespołu 

przyjmującego. Trener pozostał w miejscu, jednak chwycił piłkę spadającą w jego ręce, zanim dotknął ją 

Libero przeciwnika (vide zdjęcie). Czy trener popełnił błąd? 



 

 

• Trener nie popełnił błędu ponieważ przepis nie nakazuje trenerowi usunąć się z drogi zawodnikowi 

próbującemu odzyskać piłkę, a trener znajdował się za strefą ataku i za linią trenerską 

• Trener popełnił błąd ponieważ przeszkodził w grze 

 

6. W kilku przypadkach kompetencje sędziów I i II do decydowania (odgwizdania) pokrywają się. W jakich 

przypadkach każdy z sędziów może odgwizdać błąd? 

• Piłka dotyka sufitu 

• Piłka dotyka boiska (nieudana próba obrony) 

• Próba bloku Libero 

• Spełniony atak sponad siatki wykonany piłką wystawioną palcami sposobem górnym przez Libero 

znajdującego się w swojej strefie ataku 

• Dotknięcie siatki pomiędzy antenkami przez zawodnika atakującego 

• Piłka przekraczająca całkowicie pionową płaszczyznę siatki w przestrzeni pod siatką 

 

7. Po wymianie zakończonej nie miały miejsca żadne przerwy regulaminowe. Kolejna wymiana została 

przerwana w związku z upadkiem zawodnika nr 18 w zespole A (upadł i się nie podnosił). Czy i jakie zmiany 

mogą zostać dokonane w zespole A przed wznowieniem gry? 

• Nie, żadna zmiana nie może być przyznana 

• Tak, mogą być dokonane dowolne zmiany, zarówno regulaminowe jak i narzucona 

• Tak, może być dokonana zmiana regulaminowa, ale dotycząca tylko zawodnika nr 18 

• Tak, można dokonać zmian regulaminowych dotyczących dowolnych zawodników  

• Tak, może być dokonana zmiana narzucona dotycząca tylko zawodnika nr 18 



 

8. Zawodnik zespołu A blokował w przestrzeni przeciwnika. Piłka odbiła się od jego rąk i przeleciała nad 

antenką do własnej wolnej strefy zespołu A. Czy zespół A ma prawo do trzech odbić piłki? 

• Nie, zespół ma prawo do dwóch odbić 

• Nie, gdyż jest to piłka autowa 

• Tak, zespół ma prawo do trzech odbić ponieważ można odzyskiwać piłkę z wolnej strefy, jeżeli 

przeleci ona nad antenką 

• Tak, zespół ma prawo do trzech odbić pod warunkiem, że zrobi to na własnej stronie pola gry 

 

9. Które strefy i pola znajdują się w polu gry? 

• Strefy: obrony, wolna, zagrywki, zastąpień libero, zmian, Pola: ataku 

• Strefy: ataku, obrony, wolna, zagrywki, zastąpień libero, zmian, Pola: kar 

• Strefy: ataku, obrony, zagrywki, zastąpień libero, zmian, Pola: rozgrzewki 

• Strefy: ataku, wolna, zagrywki, zastąpień libero, zmian 

• Strefy: wolna, zagrywki, zastąpień libero, zmian, Pola: ataku, obrony 

• Strefy: ataku, obrony, wolna, zagrywki, zastąpień libero, zmian 

 

10. Jakie najważniejsze zawody w swojej karierze sędziował Piotr Dudek? 

• Puchar Świata  

• Turniej finałowy World Grand Prix 

• Mistrzostwa Świata 

• Igrzyska Olimpijskie 

• Mistrzostwa Europy 

 

11. W czasie wymiany sędzia zorientował się, że jeden z zespołów gra w pięciu zawodników. Jaka powinna 

być reakcja sędziego? 

• Sędzia pierwszy przerywa natychmiast wymianę a zespół otrzymuje sankcję za opóźnianie gry, kto 

będzie zagrywał zależy od rodzaju sankcji  

• Sędzia pierwszy przerywa natychmiast wymianę, sygnalizuje błąd ustawienia i przyznaje serwis 

zespołowi przeciwnemu 

• Sędzia pierwszy przerywa natychmiast wymianę i nakazuje powtórzenie akcji, jednakże udziela 

grającemu kapitanowi upomnienia, że każda taka kolejna sytuacja skutkować będzie sankcją za 

opóźnianie gry 



• Sędzia pierwszy przerywa natychmiast wymianę i nakazuje powtórzenie akcji, bez żadnych 

konsekwencji 

• Sędzia drugi może przerwać wymianę, w sytuacji kiedy sędzia pierwszy tego nie widzi 

 

12. W których przypadkach sędzia liniowy macha chorągiewką? 

• Przejście piłki z zagrywki na drugą stronę siatki poza przestrzenią przejścia 

• Przekroczenie pionowej płaszczyzny siatki poza przestrzenią przejścia przez piłkę po drugim odbiciu 

zespołu w kierunku wolnej strefy przeciwnika 

• Piłka dotyka trenera udzielającego rad zawodnikom rezerwowym blisko pola rozgrzewki 

• Piłka dotyka siatkę poza taśmami bocznymi 

• W momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego jego stopa ma kontakt z linią końcową 

boiska 

• W momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego znajdującego się wewnątrz strefy 

zagrywki jego stopa ma kontakt z linią boczną ograniczającą pole zagrywki (linia 15 cm) 

• Przejście piłki po trzecim odbiciu zespołu poza przestrzenią przejścia (piłka opada na aut) 

• Piłka uderza w stanowisko sędziego 

 

13. Zespół A przyjął zagrywkę, ale piłka poleciała nad siatkę. Rozgrywający wyskoczył i próbuje nią zagrać. 

Jednocześnie z rozgrywającym piłkę dotyka blokujący zespołu B. W jakich okolicznościach i przez kogo 

zostaje popełniony błąd? 

• Błąd popełnia zespół B, jeśli po jednoczesnym dotknięciu piłki przez zawodników (każdy w swojej 

przestrzeni), piłka upada poza linią boczną boiska po stronie zespołu A 

• Błąd popełnia zespół A, jeśli po jednoczesnym dotknięciu piłki przez zawodników (każdy w swojej 

przestrzeni), piłka upada poza linią boczną boiska po stronie zespołu A 

• Błąd popełnia zespół B, jeśli w chwili dotknięcia piłki w bloku grupowym bierze udział zawodnik linii 

obrony, nawet jeśli nie dotknął on piłki 

• Jeśli oba kontakty mają miejsce w przestrzeni zespołu B, to błąd popełnia zespół A 

• Jeśli rozgrywający zespołu A jest zawodnikiem linii obrony i w chwili dotknięcia przez niego piłki 

znajduje się ona całkowicie nad siatką, a w zespole B Libero wykonuje próbę bloku to błąd zespołu B 

jest pierwszy 

• Jeżeli równoczesny kontakt z piłką obu zawodników („przepychanie”) będzie wydłużony, jest to błąd 

obustronny 

 



14. Jakie przykłady opisują przypadki wpływania na grę przeciwnika przez zawodnika dotykającego siatki 

(przepis 11.4.4)? 

• Rozgrywający delikatnie musnął siatkę pomiędzy antenkami w czasie próby rozegrania piłki nad 

siatką, jednak nie dotknął piłki ponieważ wcześniej w prawidłowy sposób została zablokowana 

przez przeciwnika  

• Atakujący lądując po uderzeniu piłki stracił równowagę, zrobił jeszcze dwa kroki i oparł się klatką 

piersiową o siatkę za antenkami, gdy piłka była nadal w grze. Gdyby nie opór siatki, upadłby na 

stronę przeciwnika 

• W czasie wykonywania ataku zawodniczka uderzyła swoją rozgrywającą kolanem. Uderzenie 

spowodowało, że rozgrywająca dotknęła siatkę 

• Zawodnik zerwał linkę naciągającą siatkę 

• Zawodnik blokujący wykonuje umyślny ruch w kierunku siatki w celu próby zmiany kierunku piłki 

odbijającej się od siatki po przyjęciu w zespole przeciwnym, ale nie dotyka piłki ani siatki 

 

15. Zastąpienie Libero nastąpiło po gwizdku sędziego, ale przed uderzeniem piłki na zagrywkę. To drugi 

przypadek w tym zespole w czasie meczu. Jakie jest prawidłowe zachowanie sędziego I? 

• Sędzia nie przerywa wymiany  

• Sędzia przerywa wymianę natychmiast 

• Sędzia udziela sankcji za opóźnianie gry 

• Po gwizdku sędziego kapitan zespołu musi być poinformowany, że jest to nieprawidłowe 

postępowanie i ponowne takie zachowanie spowoduje udzielenie sankcji za opóźnianie 

• Kolejną zagrywkę na pewno wykonywać będzie zespół przeciwny 

• W protokole zawodów odnotowywana jest prośba nieuzasadniona 

 


