
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katalog pytań z przepisów do gry 
w piłkę ręczną plażową 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. 
 
1.1 Boisko do gry, wraz ze strefami bezpieczeństwa ma wymiary 
a. 33x18m 
b. 27x12m 
c. 40x20m 
d. 30x15m 
 
1.2 Czy na boisku do piłki ręcznej plażowej jest położona materialna linia 
bramkowa? 
a. Tak 
b. Nie 
 
1.3 W jakich okolicznościach mecz powinien zostać bezwzględnie 
przerwany? 
a. gdy liczba zawodników uprawnionych do gry w jednej z drużyn spadnie 
do 4-ech 
b. gdy warunki pogodowe stwarzają zagrożenie dla zawodników (np. w 
trakcie burzy) 
c. w momencie wystąpienia jakiegokolwiek opadu atmosferycznego 
 

2. 
 
2.1 Drużyna B nie trafia do bramki i piłka wychodzi za linię końcową. W tym 
momencie rozlega się sygnał kończący grę, jednak sędziowie stwierdzają, 
że pozostała do rozegrania jeszcze minuta.  
a. 5 min przerwy  
b. ostatnia minuta musi zostać rozegrana  
c. wznowienie rzutem od bramki dla A  
d. wznowienie rzutem wolnym dla B 
 
2.2 W jakich sytuacjach zatrzymanie czasu gry jest nieobowiązkowe?  
a. kontuzja zawodnika  
b. wykluczenie dla zawodnika  
c. wpływ czynników zewnętrznych, np. należy poprawić linie  
d. zła zmiana – dodatkowy zawodnik na boisku  
e. rzut karny 
 
2.3 Rzut wolny dla drużyny A, po czasie gry. Wynik spotkania 18:6 dla 
drużyny B. Zawodnik A5 stojący 40cm od miejsca wykonania rzutu oddaje 
piłkę sędziemu pokazując, że nie jest zainteresowany wykonywaniem rzutu 
wolnego i wraz z całą drużyną udaje się do strefy zmian.  
a. skorygowanie pozycji zawodnika, gwizdek na wykonanie rzutu wolnego  
b. sędziowie uznają, że rzut został wykonany i kończą mecz  



 
 

c. wykluczenie dla A5 za niesportowe zachowanie  
d. wykluczenie dla A5 za niesportowe zachowanie i wykonanie rzutu 
wolnego 
 
2.4 Kiedy zatrzymanie czasu gry jest obowiązkowe?  
a. dyskwalifikacja osoby towarzyszącej  
b. wykluczenie zawodnika  
c. wykluczenie osoby towarzyszącej  
d. rzut karny 
 
2.5 Rzut wolny dla A na sekundę przed końcem meczu. Bramkarz A1 rzuca 
bezpośrednio w kierunku bramki przeciwnika i w momencie, kiedy piłka 
jest 2m od bramki rozlega się sygnał na zakończenie meczu. Piłka wpada 
do bramki.  
a. 2pkt dla drużyny A  
b. koniec meczu  
c. rzut musi być powtórzony, na gwizdek  
d. rzut karny dla A 
 
2.6 Rzut na bramkę zawodnik drużyny A zostaje zablokowany przez 
obrońcę i piłka wychodzi na aut. Przed wykonaniem rzutu z autu rozlega się 
syrena kończąca pierwszego seta.  
a. rzut z autu musi zostać wykonany, z bezpośrednim rzutem na bramkę  
b. koniec pierwszego seta, bez potrzeby wykonywania rzutu z autu  
c. sędziowie decydują (w zależności od różnicy punktowej pomiędzy 
zespołami), czy rzut ma być wykonany czy nie  
d. drugi set rozpoczyna się rzutem z autu 
 
 

3. 
 

3.1 Które miejsca są odpowiednie do umieszczenia piłek rezerwowych?  
a. na stoliku mierzącego czas  
b. z boku bramek  
c. za każdą bramką  
d. w każdej strefie zmian 
3.2 Ile piłek musi być przygotowanych do każdego meczu? 
a. 1  
b. 4  
c. 2  
d. 3 
 
4. 
4.1 Ile osób towarzyszących jednej drużynie może pozostawać w strefie 
zmian w czasie meczu?  



 
 

a. 2  
b. 4  
c. 3 
 
4.2 Zawodnicy nie mogą nosić:  
a. masek  
b. kasków na głowę  
c. kolczyków  
d. ściągacza na kostkę  
e. okularów bez opaski podtrzymującej 
f. czapek z daszkiem do tyłu 
 
4.3 Rzut z autu dla A. Podczas zatrzymanego czasu gry sędziowie zezwalają 
dwóm osobom z drużyny B na wejście na boisko z powodu kontuzji 
zawodnika B2. Oficjel A i oficjel D drużyny B wchodzą na boisko. Oficjel A 
pomaga poszkodowanemu zawodnikowi, natomiast oficjel D protestuje 
przeciwko decyzji sędziów i krzyczy do zawodników przeciwnej drużyny, że 
grają zdecydowanie za ostro.  
a. wykluczenie dla oficjela D, drużyna B gra w składzie zmniejszonym o 
jednego zawodnika, mecz wznawiamy rzutem z autu dla A  
b. wykluczenie dla oficjela D, drużyna B gra w składzie zmniejszonym o 
jednego zawodnika, mecz wznawiamy rzutem wolnym dla A 
c. wykluczenie dla oficjela D, drużyna B gra w pełnym składzie, mecz 
wznawiamy rzutem z autu dla A  
d. brak reakcji, czas jest zatrzymany, więc nic się złego nie dzieje 
 
4.4 Ilu zawodników może być w tym samym czasie oznaczonych jako 
bramkarze? (wyjaśnienie: dot. ogólnej liczby bramkarzy w drużynie a nie 
występujących jednocześnie na boisku) 
a. 1  
b. 2  
c. 3  
d. nie ma limitu 
 
4.5 A5, B2 i B4 chcą grać w skarpetkach.  
a. gra w skarpetkach i bandażach jest dozwolona  
b. tylko po jednym zawodniku z każdej drużyny może grać w skarpetkach  
c. jest to niedozwolone  
d. jest to możliwe tylko wtedy, kiedy dwaj sędziowie wyrażą zgodę 
 
4.6  Ile osób towarzyszących może maksymalnie mieć drużyna? Gdzie i w 
jakiej liczbie mogą się one znajdować?  
a. cztery, jedna w strefie zmian i pozostałe poza strefą bezpieczeństwa 
b. dwie, obydwie w strefie zmian 
c. trzy, dwie w strefie zmian oraz jedna poza strefą bezpieczeństwa  



 
 

d. cztery, dwie w strefie zmian oraz dwie poza strefą bezpieczeństwa 
5. 
 

5.1 Bramkarz A1 broni rzut na bramkę, a odbita przez niego piłka zmierza w 
kierunku pola gry. Zawodnik B3 nurkuje w pole bramkowe, lecz A1 biegnie i 
łapie piłkę w swoim polu bramkowym. Natychmiast próbuje podać piłkę do 
swojego kolegi na kontrę, jednak czyni to przekraczając linię pola 
bramkowego.  
a. bramka dla A  
b. rzut od bramki dla A, na gwizdek  
c. rzut wolny dla B  
d. rzut karny dla B 
 
5.2 Czy bramkarzowi wolno dotykać piłkę leżącą lub toczącą się w polu gry, 
stojąc jednocześnie w polu bramkowym? 
a. Tak 
b. Nie 
c. Tak, tylko pod warunkiem że nie stwarza zagrożenia dla pozostałych 
zawodników 
 
 

6. 
 
6.1 Zawodnik A4 podaję piłkę do swojego bramkarza, który wyskakuje z linii 
6m swojego pola bramkowego. Chwyta on piłkę w powietrzu i ląduje jedną 
nogą w polu gry, a drugą w polu bramkowym.  
a. grać dalej  
b. rzut wolny dla B  
c. rzut karny dla B i wykluczenie dla A4 
 
6.2 Czy zawodnik z pola gry może dotykać piłkę leżącą lub toczącą się w 
polu bramkowym? 
a. Tak, nie może jednak naruszać tego pola 
b. Nie 
c. Tylko gdy bramkarza nie ma w polu bramkowym 
 
 

7. 
 
7.1 Drużyna A jest w posiadaniu piłki i sędziowie sygnalizują grę pasywną. 
Po kilku chwilach osoba odpowiedzialna za drużynę B zachowuje się 
niesportowo. Sędziowie zatrzymują czas gry i karają tą osobę 
wykluczeniem. Wznawiają grę rzutem wolnym dla A.  



 
 

a. sygnał ostrzegający o grze pasywnej ciągle jest ważny i powinien być 
pokazany ponownie; drużyna A ma minimum 5 sekund na nową akcję  
b. sygnał ostrzegający o grze pasywnej ciągle jest ważny i powinien być 
pokazany ponownie; drużyna A ma minimum 10 sekund na nową akcję 
c. sygnał ostrzegający o grze pasywnej ciągle jest ważny i powinien być 
pokazany ponownie; drużyna A ma minimum 6 podań na nową akcję  
d. zakończenie sygnalizacji o grze pasywnej; drużyna A buduję akcję od 
nowa 
 
7.2 A3 jest w posiadaniu piłki w polu gry. Wyrzuca on piłkę wysoko przed 
siebie, w kierunku pola bramkowego przeciwnika, a następnie pokonuje 5-6 
metrów, łapię rzuconą piłkę w powietrzu i zdobywa bramkę z wrzutki.  
a. bramka za 2pkt  
b. rzut wolny dla B  
c. bramka za 1pkt  
d. rzut od bramki dla B 
 
7.3 Drużyna A jest w posiadaniu piłki. Sędziowie pokazują sygnał 
ostrzegawczy o grze pasywnej, a kiedy są gotowi odebrać piłkę drużynie A, 
osoba odpowiedzialna za drużynę A prosi o czas dla drużyny. Po 
wznowieniu gry:  
a. sygnał ostrzegawczy o grze pasywnej jest wciąż ważny i należy go 
pokazać jeszcze raz  
b. sędziowie muszą natychmiast odebrać piłkę drużynie A  
c. drużyna A może budować atak od początku  
d. drużyna A musi ukończyć atak w ciągu 15 sekund 
 
7.4 Zawodnik A6 rzuca z obrotem i jest czysto blokowany przez B2. B2 nie 
dotyka A6, dopiero po rzucie upada na A6, który leżał już w polu 
bramkowym. Jaka decyzja?  
a. rzut karny dla A  
b. wykluczenie B2  
c. gramy dalej  
d. rzut wolny dla B 
 
 
7.5 Piłka leży na piasku i zawodnik B3 stoi obok niej. A2 rzuca się z 
odległości 2-3 m po piłkę i rzuca ją do bramki zdobywając gola. Sędziowie 
powinni:  
a) Wykluczyć zawodnika A2  
b) Przyznać rzut wolny dla B  
c) Uznać bramkę  
d) Przyznać rzut od bramki dla B  
 
 



 
 

7.6 Wrzutka do zawodnika na skrzydle. Gracz wyskakuje i nie łapiąc piłki 
uderza ją otwartą ręką zdobywając bramkę. Decyzje:  
a) Bramka; 1 pkt  
b) Bramka; 2 pkt  
c) Rzut wolny w drugą stronę  
 
7.7 Czy w piłce ręcznej plażowej występuje limit podań przy ostrzeżeniu o 
grze pasywnej? 
a. Tak 
b. Nie 
 

8. 
 

8.1 Zawodnik A8 znajduje się w sytuacji pewnej do zdobycia bramki i jest 
pchnięty przez B7. Utrzymał się on jednak na nogach i zdobył bramkę. 
Sędziowie uznają bramkę i wykluczają B7. Jak kontynuowany jest mecz?  
a. drużyna B gra w składzie zmniejszonym o jednego zawodnika  
b. drużyna B gra w pełnym składzie, ponieważ padła bramka  
c. drużyna B gra w pełnym składzie, oprócz B7  
d. B7 może ponownie wejść na boisko lub zostać zastąpionym po zmianie 
posiadania piłki 
 
8.2 Po zakończeniu meczu zawodnik A18 mówi do sędziów: „To wasza wina, 
że przegraliśmy – skończeni idioci!”. Dodatkowo popycha jednego z 
sędziów. 
a. nic nie można zrobić, jest po meczu  
b. dyskwalifikacja dla A18  
c. pisemne sprawozdanie – opis zdarzenia  
d. wykluczenie A18 
 
8.3 Zawodnik A6 uderza A3, ponieważ nie otrzymał wymarzonego podania 
na kontrę. Jak należy zareagować?  
a. dyskwalifikacja A6  
b. grać dalej, bo to zawodnik z tej samej drużyny  
c. zatrzymanie czasu gry  
d. opis w protokole  
e. poprawić z drugiej strony, niech się nauczy podawać 
 
 

9. 
 

9.1 Shoot out – bramkarz A1 podaje piłkę do A5 biegnącego do ataku. W tym 
momencie bramkarz B66 opuszcza swoje pole bramkowe i doprowadza do 
kolizji z A5, popychając go tak, że A5 nie jest w stanie złapać piłki.  
a. powtórzenie rzutu przez drużynę A, bo zawodnik nie złapał piłki  



 
 

b. dyskwalifikacja B66, rzut karny dla A, który może wykonać tylko A5  
c. dyskwalifikacja B66, rzut karny dla A, który może wykonać każdy 
zawodnik uprawniony do gry  
d. rzut karny dla A, wykluczenie dla B66 
 
9.2 Shoot out. Po tym jak A12 podaje piłkę do A2, bramkarz B99 wybiega ze 
swojego pola bramkowego i przechwytuje piłkę.  
a. koniec rzutu, bramkarz może opuszczać pole bramkowe  
b. dyskwalifikacja dla B99, rzut karny dla A  
c. rzut musi być powtórzony, na gwizdek  
d. rzut karny dla A 
 
9.3 Seria Shoot-Out. Zawodnik biegnący zderza się z bramkarzem, który stał 
nieruchomo w miejscu. Dystans między rzucającym zawodnikiem a 
bramkarzem w momencie chwytu piłki wynosił ok. 3m.  
a. Dyskwalifikacja dla bramkarza  
b. Powtórzenie Shoot-Out’u  
c. Rzut karny  
d. Faul w ataku zawodnika rzucającego  
 
9.4 Czy seria Shoot Out odbędzie się w przypadku, gdy w momencie 
zakończenia meczu wynikiem remisowym jedynie 4-ej zawodnicy danej 
drużyny są uprawnieni do gry? 
a. Tak, drużyna wykona w każdej serii jedynie 4 próby  
b. Tak, jeden z zawodników wykona shoot out dwukrotnie 
c. Nie, nie ma możliwości rozegrania serii shoot out  
 

10. 
 

10. 1 Rzut sędziowski na rozpoczęcie meczu: wszyscy zawodnicy poza 
jednym z każdej drużyny…  
a. muszą pozostać przynajmniej 3m od sędziego oraz w pobliżu swojej 
bramki  
b. muszą pozostać przynajmniej 1m od sędziego, gdziekolwiek na boisku  
c. muszą pozostać przynajmniej 3m od sędziego, gdziekolwiek na boisku 
 
10.2 Podczas rzutu sędziowskiego, już po tym jak piłka osiągnęła najwyższy 
punkt, zawodnik A3 mocno popycha B6.  
a. gramy dalej  
b. karanie nie jest możliwe, piłka nie osiągnęła najwyższego punktu  
c. rzut karny i dyskwalifikacja dla A3  
d. wykluczenie dla A3  
e. powtórzenie rzutu sędziowskiego  
f. rzut wolny dla B  
 



 
 

10.3 Ile maksymalnie rzutów sędziowskich może nastąpić w trakcie meczu? 
(zakładając, że żaden nie był powtarzany)? 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 5 
 
 

11. 
 
11.1 Zawodnik A3 jest gotowy do wykonania rzutu z autu i mówi 
zawodnikowi B7, który stoi 1,5m od niego, że ten ma się odsunąć na 
odległość 3m.  
a. rzut wolny dla A  
b. wykluczenie dla B7  
c. gramy dalej, zaczynając z rzutu z autu  
d. dyskwalifikacja dla B7 
 
11.2 Gdzie jest wykonywany rzut z autu, jeżeli piłka opuściła boisko przez 
linię końcową, po bloku obrony? 
a. z przecięcia linii bramkowej i linii bocznej 
b. 1m od przecięcia linii bocznej i bramkowej w kierunku boiska 
c. 3m od przecięcia linii bocznej i bramkowej w kierunku boiska 
d. w takiej sytuacji zarządzany jest rzut wolny w odległości 1m od linii 6m 
 
 
 

12. 
 
12.1 Bramkarz A1 kontroluje piłkę w swoim polu bramkowym. Następnie 
wyrzuca ją do pola gry, wybiega z pola bramkowego, podnosi ją, biegnie na 
bramkę przeciwnika i zdobywa gola.  
a. bramka za 2pkt  
b. rzut wolny dla B  
c. rzut wolny dla B, wykluczenie dla A1  
d. powtórzyć rzut od bramki dla A 
 
 
 
 

13. 
 
13.1 Rzut wolny dla drużyny B. Zawodnik A3 odchodzi z piłką 4m od miejsca 
przewinienia i podaje ją sędziemu.  



 
 

a. gramy dalej  
b. wykluczenie dla A3  
c. zatrzymanie czasu gry  
d. dyskwalifikacja dla A3  
e. wykonanie rzutu wolnego dla B na gwizdek 
 
13.2 Rzut wolny dla drużyny B. B2 stoi tuż koło linii pola bramkowego 
drużyny A, otrzymuje piłkę od B4, który wykonywał rzut wolny i zdobywa 
bramkę.  
a. bramka  
b. rzut wolny dla A  
c. powtórzenie rzutu wolnego dla B po sygnale gwizdkiem  
d. rzut wolny dla A i wykluczenie dla B2 
 
13.3 Zawodnik A9 jest w posiadaniu piłki i próbuje podać do swojego kolegi 
z drużyny. Jest faulowany przez przeciwnika, ale pomimo tego udaje mu się 
podać do A7, który zdobywa bramkę po rzucie z obrotem. Co powinni 
zrobić sędziowie? 
a. rzut wolny dla A  
b. rzut karny dla A  
c. uznać bramkę za 2pkt  
d. rzut wolny dla B 
 
13.4 Drużyna B jest w posiadaniu piłki. Zawodnik B3 popełnia błąd kroków i 
jest to natychmiast odgwizdane przez sędziów. Po gwizdku sędziego, B3 
rzuca piłkę do A4, który siedzi w swojej strefie zmian. B3 miał już 
wykluczenie.  
a. normalne zachowanie, nie karamy, bo piłka trafiła do drużyny A  
b. zatrzymanie czasu gry, wykluczenie dla B3, które skutkuje dyskwalifikacją  
c. dyskwalifikacja dla B3  
d. zatrzymanie czasu gry, wykluczenie dla B, które skutkuje dyskwalifikacją, 
pisemne sprawozdanie w protokole 
 

14. 
 

14.1 A2 jest gotowy do wykonania rzutu karnego. Stoi w prawidłowej pozycji 
i po gwizdku sędziego jego stopa przesuwa się w piasku i przekracza linię 
6m tuż przed tym, jak piłka opuściła jego rękę. Zdobywa bramkę.  
a. bramka  
b. powtórzyć rzut karny  
c. rzut od bramki dla B  
d. rzut wolny dla B 
 
 



 
 

14.2 A4 jest gotowy do wykonania rzutu karnego. Po gwizdku sędziego 
wyrzuca piłkę do góry i ustawiony prawidłowo przed rzutem A3 zdobywa 
bramkę będąc w wyskoku? Decyzja:  
 
a) Rzut wolny dla B  
b) 2 punkty dla A  
c) Rzut od bramki dla B  
d) Powtórzenie rzutu karnego  
e) Zatrzymanie czasu gry  
 
 

15. 
 
15.1 W jakich sytuacjach przeciwnik musi pozostawać minimum 1m od 
zawodnika, który jest w posiadaniu piłki?  
a. rzut wolny  
b. rzut z autu  
c. rzut karny  
d. rzut od bramki 
 

16. 
 
16.1 Rzut karny dla drużyny B i wykluczenie dla A6. Wykluczony zawodnik 
może wrócić na boisko lub zostać zastąpiony przez innego w sytuacji, gdy:  
a. drużyna B zdobędzie bramkę z rzutu karnego  
b. zawodnik drużyny B przestrzeli i piłka wyjdzie za linię końcową  
c. bramkarz obroni rzut i piłka wyjdzie poza linię boczną  
d. bramkarz obroni rzut i piłka wróci do pola gry, gdzie złapie ją zawodnik 
A7  
e. bramkarz obroni rzut i piłka wróci do pola gry, gdzie złapie ją zawodnik 
B3  
f. piłka uderzy w słupek i wyjdzie poza linię boczną 
 
16.2 Po zakończeniu pierwszego seta jest 10:10 i wymagane jest rozegranie 
„Złotej bramki”. Obie drużyny zakończyły set z 3 zawodnikami na boisku – 
po wykluczeniu zawodnika A3 i dyskwalifikacji B14. Jak zaczynamy „Złotą 
bramkę”?  
a. drużyna A z 4 zawodnikami, drużyna B z trzema  
b. obie drużyny z 3 zawodnikami  
c. obie drużyny w pełnym składzie, poza B14  
d. obie drużyny po 4 zawodników, poza B14 i A3 
 
16.3 Wykluczenie dla A7 i rzut karny dla B. B3 rzuca na bramkę, lecz 
bramkarz A1 broni i piłka przekracza linie boczną.  
a. wykluczony zawodnik może zostać zastąpiony przez innego  



 
 

b. wykluczony zawodnik może wejść na boisko  
c. wykluczony zawodnik może zostać zastąpiony lub wejść ponownie na 
boisko przy zmianie posiadania piłki  
d. drużyna A kontynuuje grę w osłabieniu 
 

17. 
 
17.1 Dwóch sędziów sygnalizuje przekroczenie przepisów. Sędzia boiskowy 
dyktuje rzut wolny dla B i wykluczenie dla A7, podczas gdy jego partner 
podejmuje decyzję o rzucie karnym dla B. 
a. rzut karny dla B  
b. rzut karny dla B i wykluczenie dla A7  
c. rzut wolny dla B i wykluczenie dla A7  
d. wspólna decyzja, obowiązkowe zatrzymanie czasu gry 
 

18. 
 

18.1 Kiedy mierzący czas jest zobligowany to zatrzymania czasu gry 
natychmiast, bez czekania na potwierdzenie od sędziów?  
a. czas dla drużyny  
b. dyskwalifikacja dla osoby odpowiedzialnej za drużynę  
c. gwizdek delegata  
d. konsultacja pomiędzy dwoma sędziami 
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