
Test znajomości przepisów gry 
w hokeja na lodzie 
Sosnowiec 2017

Uwaga.

Proszę zakreślić poprawne warianty A lub B.

Test zalicza 80 % poprawnych odpowiedzi, tj. minimum 24
poprawnych odpowiedzi i więcej

Test R
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Pytanie 1. 
Zawodnik został ukarany 2’ za atak z tyłu + karą 

za niesportowe zachowanie się (10’). 

Dodatkowo za swoje komentarze został 

ukarany kolejną karą za niesportowe 

zachowanie się (10’). Czy poniższy zapis kar w 

protokole jest prawidłowy?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 2.

Zawodnik drużyny atakującej ukarany 

zostaje karą za niesportowe 

zachowanie się w swojej tercji ataku. 

Wznowienie nastąpi:

A ) Przy bramce drużyny ukaranej

B ) Na najbliższym punkcie wznowień strefy 

gdzie znajdował się krążek
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Pytanie 3.

Trener z ławki poprosił o „czas”. Sędzia 

zaaprobował jego prośbę pomimo, że na 

tafli był kapitan. Czy sędzia miał rację?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 4. 

Jaki będzie układ sił na lodzie po 

nałożeniu następujących kar – wszystkie 

w tej samej przerwie w grze:

A3 - 2’+10’ B8 – 2’

A6 – 2’+2’

A ) 3 na 4 B ) 4 na 5
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Pytanie 5.

Drużyna A gra w liczebnym osłabieniu z/w 

na karę mniejszą. Sędzia sygnalizuje 

kolejną karę na drużynę A. Drużyna B 

zdobywa bramkę. Która kara zostanie 

anulowana?

A ) SYGNALIZOWANA

B ) ODSIADYWANA
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Pytanie 6. 

Zawodnik poprzez przeszkadzanie 

spowodował kontuzję przeciwnika.

Sędzia nałożył na zawodnika tylko karę 

mniejszą.

Czy postąpił słusznie ?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 7. 

Sędzia podyktował rzut karny w czasie 59:00. 

Karnego strzelał gracz nr 8; ale nie udało mu 

się zdobyć bramki. Czy poniższy zapis 

zdarzenia w protokole jest prawidłowy?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 8.

Zakrzywienie łopatki kija gracza z pola 

nie może przekraczać 

A ) 1,5 cm B ) 1,5 cala
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Pytanie 9.

Gracz spowodował kontuzję 
zawodnika poprzez atak na 

głowę. Sędzia może nałożyć na 
faulującego karę:

A ) 5 + KMZNZ lub KM

B ) KM
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Pytanie 10.

A ) nie ma możliwości mierzenia kija 

przed rzutem karnym

B )   sędzia dokonuje pomiaru i 

nakłada odpowiednie kary

Zawodnik jest wyznaczony do 
wykonania rzutu karnego.
Przed jego wykonaniem drużyna 
przeciwna żąda pomiaru jego kija. 
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Pytanie 11. 

Czy możliwe jest strzelenie prawidłowego 

gola drużynie, której bramka jest 

poruszona ?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 12.

Czy każdy gracz drużyny może zażądać 

pomiaru kija przeciwnika?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 13.

Drużyna broniąca wybija krążek na 

uwolnienie. Krążek po drodze odbija się 

od słupka i przecina linię bramkową. 

Sędzia liniowy odgwizduje uwolnienie. 

Czy postąpił słusznie ?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 14.

Zawodnik został ukarany karą meczu za walkę 

na pięści. Czy poniższy zapis kary w protokole 

jest prawidłowy?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 15. 

Podczas meczu okazało się, że bierze w 

nim udział nieuprawniony gracz. Sędzia 

przerwał grę, nakazał zejście zawodnika 

do szatni i ukarał drużynę karą mniejszą 

techniczną. 

Czy postąpił słusznie ?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 16. 

Atakujący gracz z pola, obsypuje śniegiem 

bramkarza mrożącego krążek. Decyzja 

sędziego ?

A ) Kara mniejsza za niesportowe 

zachowanie (2’)

B ) Kara za niesportowe zachowanie (10’)
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Pytanie 17.

Podczas wznowienia w strefie końcowej 

pierwszy kij musi położyć zawodnik 

drużyny broniącej. A zawodnicy, której 

drużyny, nieuczestniczący we 

wznowieniu, muszą jako pierwsi zająć 

miejsce poza kołem wznowienia ?

A ) BRONIĄCY

B ) ATAKUJĄCY



19

Pytanie 18.

Krążek zagrywał zawodnik drużyny 

atakującej i po uderzeniu sędziego został 

przez tego samego gracza skierowany 

kijem do bramki. Sędzia nie uznał 

bramki. Czy postąpił słusznie ?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 19.

Sędzia zarządził weryfikację video, chcąc 

sprawdzić czy krążek wpadł do bramki 

przed czy po gwizdku. Czy postąpił 

słusznie ?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 20.

Czy drużyny muszą rozpocząć mecz 

broniąc bramki najbliższej swojej ławki 

graczy?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 21.

Do wykonywania strzału w pomeczowej 

serii rzutów karnych, wyznaczony został 

gracz A6. Przed gwizdkiem sędziego 

głównego, trener podjął decyzję, aby 

zmienić strzelającego na A8. Sędzia nie 

pozwolił na zmianę. Czy postąpił 

słusznie?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 22.

Czy drużyny zmieniają strony przed 

dogrywką?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 23.

A ) kara mniejsza (2’) 

B ) kara większa (5’)

Gracz z pola ukarany jest w tym samym czasie 

karą mniejszą oraz karą większą (oraz 

automatycznie karą meczu za niesportowe 

zachowanie), która kara będzie odmierzana jako 

pierwsza?
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Pytanie 24.

Czy drużyna może poprosić o czas po 

nieprawidłowym wznowieniu ?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 25.

Sygnalizowany jest spalony odłożony. 

Drużyna broniąca uderza krążek do 

własnej bramki. Sędzia uznaje gola. Czy 

postąpił słusznie?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 26.

Rzut karny. Krążek wpada podczas 

strzału do bramki, ale bramka została 

poruszona. Sędzia po analizie video 

uznał że krążek wpadł do bramki zanim 

ta została poruszona i uznał gola. Czy 

procedura była właściwa ?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 27.

Drużyna A gra w przewadze. Sędzia 

dyktuje dla tej drużyny także rzut karny, 

z którego pada gol. Sędzia decyduje, że 

strzelony z karnego gol anuluje 

odsiadywaną karę zawodnika drużyny 

B. Czy postąpił słusznie?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 28.

Atakujący gracz z pola, po przerwaniu gry 

strzela krążkiem w kierunku bramki 

przeciwnika. Decyzja sędziego ?

A ) Kara mniejsza za niesportowe 

zachowanie (2’)

B ) Kara za niesportowe zachowanie 

(10’)
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Pytanie 29. 
Zawodnik został ukarany karą większą za atak 

z tyłu + automatycznie karą meczu za 

niesportowe  zachowanie się.

Czy poniższy zapis kar w protokole jest 

prawidłowy?

A ) TAK B ) NIE
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Pytanie 30.

Jak maksymalnie daleko od bandy mogą 

znajdować się zmieniający gracze, aby nie 

naruszyć przepisu dotyczącego 

prawidłowej wymiany graczy podczas gry?

A ) 1.5 m B ) 2.5 m



Sprawdź 

czy się podpisałeś !
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