
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

                                 КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

                                                          Т  Е  С  Т    № 1 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №8. 

2. Вкажіть обов’язкові лінії розмітки футбольного поля. Коли 
воротар позначає ногою на полі додаткові лінії чи буде це 
підставою для арбітра, щоб його покарати? 

3. Підчас заміни м’яча, який став непридатним для подальшого 
проведення гри, арбітр затримав час матчу. Чи повинен він 
компенсувати втрачений час до основного часу тайму? 

4. При виконанні початкового удару гравець двічі неправильно 
вводить м’яч у гру (наприклад, б’є м’яч назад). Як арбітр оцінить 
такі дії гравця? 

5. Підчас виконання кутового удару воротаря у площі воріт блокує 
нападник. Яке рішення прийме арбітр? 

 

                       ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

                                   КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

                 Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

Т  Е  С  Т    № 2 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
 Назвіть правильну назву Правила №5. 

2. Згідно Правила № 13 м’яч зі штрафного удару безпосередньо 
забитий у ворота суперників зараховується. А як поступить 
арбітр, якщо м’яч зі штрафного безпосередньо потрапить у 
ворота гравця, який виконував цей удар? 

3. У ворота команди, в складі якої залишилося 7 гравців, призначено 
11-метровий удар. За це порушення вилучається ще один гравець. 
На полі залишається 6 гравців. Яке рішення прийме  арбітр? 

4. Із трибуни прозвучав свисток вболівальника. Захисник, знаходячись 
у своєму штрафному майданчику, взяв м’яч в руки. Яке рішення 
прийме арбітр? 

5. У компенсований для виконання 11-метрового удару час гравці 
правильно розіграли м’яч і забили гол. Чи слід його зарахувати? 
 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

                                    КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

           Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

Т  Е  С  Т    № 3 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №11. 

2. Підчас матчу на полі біля ігрового м’яча опинився інший м’яч. Як 
повинен поступити арбітр? 

3. Гравець стартового складу підчас привітання команд порушив 
“Правила гри”. Арбітр виносить йому попередження, пред’являючи 
жовту картку. Чи відповідають його дії Правилу № 5? 

4. Чи дозволяється гравцям команди змінювати кольори футбольної 
форми у перерві матчу? 

5. Гравець у “підкаті” правильно вибиває м’яч із під ніг суперника, який 
чіпляється за його витягнуту ногу і падає. Яке рішення прийме 
арбітр? 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

                                             КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

                    Т  Е  С  Т    № 4 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №1. 

2. Чи можна на ігровому полі позначати додаткові лінії? Вкажіть 
обов’язкові лінії розмітки футбольного поля. 

3. М’яч після виконання кутового удару зробив рух та деформувався, але 
залишився у середині кутового сектора. Як поновлюється гра у цьому 
випадку? 

4. Гравець незадоволений рішенням арбітра та асистента зриває емблему 
з сорочки асистента арбітра, який знаходиться у межах футбольного 
поля.  Як арбітр оцінить такі дії гравця? 

5. Воротар зловив м’яча руками і перебуває прямо на лінії воріт. Біля нього, 
не заважаючи йому, перебуває суперник. Воротар, поспішаючи ввести 
м’яч у гру, робить рух рукою з м’ячем так, що і м’яч і рука перетинають 
лінію воріт. Це чітко бачить асистент арбітра і скритим жестом 
сигналізує йому. Яке рішення прийме арбітр? 

 

 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

                  Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

                      Т  Е  С  Т    № 5 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
                 Назвіть правильну назву Правила № 2. 

2. Чи вважається м’яч предметом, яким можна нанести 
навмисний удар супернику? 

3.  М’яч перетнув бокову лінію так, що своєю проекцією ще 
торкався її. Чи повинен асистент арбітра сигналізувати 
про вихід м’яча з гри?  

4. Футбольна команда на знак протесту з суперечливим 
рішенням арбітрів (фіксація положення “поза грою”) 
залишила поле.  Чи необхідно арбітру переконувати 
гравців повернутися на поле для продовження гри? 

5. Чи можуть гравці виступати у офіційних товариських       
матчах без щитків? 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

                Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

                     Т  Е  С  Т    № 6 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №3. 

2. Гравець, який володіє м’ячем, оббігає суперника за межами футбольного 
поля, щоб розвинути атаку своєї команди. Чи буде це підставою для 
арбітра, щоб вважати, що гравець самовільно покинув поле? 

3. Гравець, якого повинні замінити, відмовляється залишити поле. Як у 
цьому випадку повинен поступити арбітр? 

4. Четвертий арбітр готовий проводити заміну гравців. Однак, запасний 
гравець №17 за агресивну поведінку до суперника отримує вилучення із 
пред’явленням йому червоної картки. Чи може гравця № 8 замінити 
інший гравець із числа заміни або він продовжить гру? 

5. Після виходу м’яча за межі поля в аут арбітр невірно визначив команду, 
яка має вводити  м’ яч з аута. Однак, гравець цієї команди швидко 
вкинув м'яча і його команда розвинула атаку. Чи може арбітр після 
цього виправити свою помилку? 

 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

                      Т  Е  С  Т    № 7 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №8. 

2. Вкажіть обов’язкові лінії розмітки футбольного поля. Коли 
воротар позначає ногою на полі додаткові лінії чи буде це 
підставою для арбітра, щоб його покарати? 

3. Підчас заміни м’яча, який став непридатним для подальшого 
проведення гри, арбітр затримав час матчу. Чи повинен він 
компенсувати втрачений час до основного часу тайму? 

4. При виконанні початкового удару гравець двічі неправильно 
вводить м’яч у гру (наприклад, б’є м’яч назад). Як арбітр оцінить 
такі дії гравця? 

5. Підчас виконання кутового удару воротаря у площі воріт блокує 
нападник. Яке рішення прийме арбітр? 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

              Т  Е  С  Т    № 8 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №4. 

2. Підчас перевірки екіпіровки перед початком матчу асистент арбітра 
виявив, що у гравця на нозі через фіксуючу пов’язку на коліні відсутній 
щиток через довжину пов’язки. Гравець заявляє, що вже кілька матчів 
він так грає. Чи може арбітр дозволити цьому гравцю виступати без 
щитка? 

3. Чи повинен арбітр виносити жовту або червону картки гравцям підчас 
серії післяматчевих 11-метрових ударах? 

4. Гравець команди-атаки у єдиноборстві із суперником на ігровій відстані 
завдає удару по м’ячу “ножницями” і забиває гол. Як арбітр оцінить такі 
дії гравця? 

5. Перед виходом на поле арбітр звернув увагу гравцю на те, щоб той зняв 
обручку. Через кілька хвилин матчу арбітр побачив, що гравець не 
виконав його вимогу. Яке рішення прийме арбітр? 
 

 



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

                   Т  Е  С  Т    № 9 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №6. 

2. Асистент арбітра сигналізує, що м’яч залишив межі поля. У цей час 
двоє гравців-суперників грубо почали виясняти стосунки між собою. 
Які рішення прийме арбітр у цій ситуації? 

3. Гравець імітує гру головою, але гол забиває з допомогою руки. Це 
чітко бачать арбітри. Яким буде їхнє рішення? 

4. Арбітр помилково виніс попередження гравцю атаки не 
переконавшись хто саме грубо зіграв. Однак, через кілька секунд 
звернув увагу на апеляцію гравців та “скритий” жест асистента, 
зрозумів, що помилився. Як арбітр діятиме далі? 

5. Підчас атаки захисник навмисно виходить за лінію власних воріт, 
щоб залишити суперника у  положенні “поза грою”. Які рішення 
приймуть асистент та арбітр? 

 

          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 10 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №10. 

2. Підчас перевірки екіпіровки перед початком матчу асистент 
арбітра виявив, що у гравця на нозі через фіксуючу пов’язку на 
коліні відсутній щиток через довжину пов’язки. Гравець заявляє, що 
вже кілька матчів він так грає. Чи може арбітр дозволити цьому 
гравцю виступати без щитка? 

3. Чи повинен арбітр виносити жовту або червону картки гравцям 
підчас серії післяматчевих 11-метрових ударах? 

4. Гравець команди-атаки у єдиноборстві із суперником на ігровій 
відстані завдає удару по м’ячу “ножницями” і забиває гол. Як 
арбітр оцінить такі дії гравця? 

5. Перед виходом на поле арбітр звернув увагу гравцю на те, щоб той 
зняв обручку. Через кілька хвилин матчу арбітр побачив, що 
гравець не виконав його вимогу. Яке рішення прийме арбітр? 



 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 11 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №11. 

2. У яких ігрових ситуаціях положення ”поза грою” арбітри не 
фіксують? 

3. Нападник випадково опинився у сітці воріт суперника і лежить на 
землі, нікому не заважаючи. У цей момент партнер нападника 
забиває гол. Чи зафіксують арбітри положення “поза грою”? 

4. Гравець команди-атаки при виконанні вільного удару підкинув вверх 
ногою м’яч партнеру і той наніс удар по воротах, але воротар 
відбив м’яч на кутовий. Як арбітр оцінить такі дії гравця? 

5. Гру поновлено “спіпним м’ячем” у межах штрафного майданчика. 
Після торкання м’яча землі, його до рук взяв воротар.  Яке рішення 
прийме арбітр? 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 12 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №12. 

2. Як арбітр поновить гру, яка була зупинена ним для винесення 
гравцю попередження за неспортивну поведінку? 

3. Гравець, який отримав право від арбітра покинути поле для 
надання медичної допомоги, встигає у межах поля “зробити” 
підніжку супернику, який намагається заволодіти м’ячем після 
розіграшу штрафного. Яке рішення прийме арбітр? 

4. У якому випадку гравці команди, що захищається, можуть 
знаходитися ближче 9.15 м до  м’яча і при цьому не буде порушення 
Правил гри? 

5. Захисник володіє м’ячем неподалік своєї штрафної, жонглює ним, а 
коли замітив, що суперник може його атакувати, головою віддав 
м’яч воротареві, який взяв м’яч у руки. Яке рішення прийме арбітр? 
 



 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

            Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол                                  

                  Т  Е  С  Т    № 13 

1. Із скількох  правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №12. 

2. Арбітр призначив вільний удар, а гравець миттєво пробив по 
воротах і забив гол. Арбітр не встиг підняти руку і показати, що 
це вільний удар. Що у цьому випадку необхідно зробити арбітру? 

3. За які порушення арбітр повинен призначити вільний удар? 
4. Гравець команди-атаки відволікаючим окриком змусив суперника 

відпасувати йому м’яч. Яке рішення прийме арбітр? 
5. Які дії повинен прийняти арбітр, якщо побачив, що безпосередньо у 

гру втручається гравець, якого вже замінили? 

 

 

          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 14 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №13. 

2. Захисник виконує штрафний удар із меж свого штрафного 
майданчика. М’яч  після удару потрапляє в іншого захисника у 
штрафній площадці і влітає у ворота. Яке рішення прийме арбітр? 

3. Як повинен поступити асистент арбітра у випадку, коли гравець, 
який знаходиться у положенні “поза грою”, отримує м’яч не від 
партнера, а від рикошету від суперника? 

4. Воротар, перед тим як вибити м’яч з рук у поле, вдаряє його кілька 
разів об землю. Суперник, який знаходиться поруч з воротарем, 
ногою відбирає м’яч у воротаря, а той відверто б’є суперника по 
ногах. Як арбітр повинен оцінити такі дії гравців? 

5. За які порушення арбітр повинен призначити штрафний удар?  

 

 



           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 15 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №5. 

2. Арбітр вилучає гравця до фактичного початку матчу. У якій 
кількості гравців розпочне матч команда вилученого гравця? Чи 
зберігається число замін гравців у цьому випадку? 

3. За які порушення арбітр виносить гравцю попередження?  
4. Оцінка стану футбольного поля. Чи  дозволяється проводити матч 

без прапорців на середній лінії? 
5. Захисник намагається перешкодити супернику розвинути атаку і, 

виконуючи  підкат, кидається двома ногами вперед на м’яч,  
суперник перестрибує його ноги і прокидає м’яч вперед на 2 м де 
його атакує інший захисник. Яке рішення прийме арбітр? 
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              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 16 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №14. 

2. Через недбалі дії гравець, який знаходиться за межами своєї 
штрафної площадки, ненавмисно зупинив м’яч рукою у межами 
штрафної, а воротар встиг відбити м’яч на кутовий? Яке рішення 
прийме арбітр? 

3. Арбітр призначає 11-метровий повторно за порушення Правил з 
боку воротаря. Чи може цей удар повторити інший гравець? 

4. За які порушення арбітр повинен попередити гравця з 
пред’явленням йому жовтої картки? 

5. Які дії повинен прийняти арбітр, якщо воротар на знак протесту 
проти призначення 11-метрового удару не бажає зайняти місце у 
воротах? 

 

 



           ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА    ОБЛАСНА    ФЕДЕРАЦІЯ    ФУТБОЛУ 

КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 17 

6. Із скількох розділів складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №15. 

7. Після неправильного вкидання м’яча з аута м’яч потрапляє до 
суперника, який розвиває гостру атаку. Чи повинен арбітр 
продовжити гру, застосовуючи “принцип переваги”?  

8. Перед виконанням 11-метрового удару арбітр вилучає воротаря. 
Чи можна його замінити запасним?  

9. За які порушення арбітр повинен вилучити гравця з поля, 
пред’явивши йому червону картку? 

10.Гравець виконує вкидання м’яча з аута своєму воротарю. Той 
зволікає і не підбирає мяч, а нападник здійснює ривок і перехоплює 
м’яч у штрафній площадці. Воротар запізнюється і збиває 
суперника, залишаючи його явної можливості забити гол. Як 
діятиме арбітр у цій ситуації? 
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              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 18 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”? 
Назвіть правильну назву Правила №16. 

 2.  Як повинен поступити арбітр, якщо гол забитий на останніх  
секундах матчу і часу на поновлення гри з центрального кола не 
залишилося? 

3. Гравець після забитого голу на радощах знімає футболку. Під 
низом у нього одіта така сама футболка. Яке рішення прийме 
арбітр? 
4. Чи дозволяється у перерві матчу ремонтувати футбольне поле, 
наприклад, засипати калюжі піском? 
5. Капітани команд підчас перерви запропонували арбітру 
продовжити матч іншим м’ячем. Чи може арбітр задовольнити 
їхнє прохання? 
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КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 19 

      1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”? 

Назвіть правильну назву Правила №17. 

2. Двоє гравців-суперників учасників матчу вчинили бійку за межами  
поля підчас гри. Яке рішення прийме арбітр? 

     3. Гравець після забитого голу на радощах знімає футболку. Під низом   
у нього одіта така сама футболка. Яке рішення прийме арбітр? 

4. Чи зараховується м’яч забитий у ворота суперника безпосередньо з 
початкового удару? 

5. Хто відповідає за допуск гравців до гри? 
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         Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

                                                                        Т  Е  С  Т    № 20 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”? 
     Назвіть правильну назву Правила №10. 
2. Чи можна підчас виконання ударів з одинадцятиметрової 
позначки (після кожного удару) виконувати функції воротаря будь-
кому із гравців, які перебувають на полі? 
3. Яке покарання застосовуються до гравців команди, яка 
систематично порушує Правило гри “поза грою”? 
4.Гравець виконав удар від воріт. М’яч залишив межі штрафної 
площадки, але під дією сильного вітру, не торкнувшись нікого із 
гравців, потрапив у ворота гравця, який виконував удар від воріт. 
Яке рішення повинен прийняти арбітр? 
5. Арбітр повідомив про кількість компенсованого часу у першому 
таймі. Чи є цей час остаточним, чи його можна змінити? 
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КОМІТЕТ   АРБІТРІВ 

         Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

                                                                        Т  Е  С  Т    № 21 

1. Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”? 
     Назвіть правильну назву Правила №10. 
2. “Принцип переваги”. Специфіка застосування у залежності від 
місця  порушення.  
3. За які порушення арбітр призначає штрафний удар? 
4. Чи зарахує гол арбітр коли воротаря, який стоїть на полі з 
м’ячем у руках, суперник дозволеним способом штовхне і той впаде 
за лінію воріт між стійками? 
5. Яка різниця між затримкою та блокуванням суперника? 
Покарання за ці порушення. 
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              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 22 

11.Із скількох розділів складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №5. 

12.Які обов’язки арбітра перед початком матчу?  
13.Запасний гравець, який знаходиться у технічній площі, поводиться 

непристойно, викрикає нецензурні, образливі вислови. Як арбітр 
повинен поступити?  

14.За які порушення арбітр повинен вилучити гравця з поля, 
пред’явивши йому червону картку? 

15.Команда гостей прибула на матч у складі дев’яти гравців, яких 
тренер до початку матчу записав у рапорт арбітра. Матч 
розпочався, а до команди гостей долучилося ще чотири гравці. Чи 
можуть вони взяти участь у цій грі? 
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              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 23 

16.Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №1. 

17.Арбітр вилучає гравця до фактичного початку матчу. У які 
кількості гравців розпочне матч команда вилученого гравця? Чи 
зберігається число замін гравців у цьому випадку? 

18.За які порушення арбітр виносить гравцю попередження?  
19.Оцінка стану футбольного поля. У яких випадках на ньому не 

можна проводити матч? 
20.Захисник намагається перешкодити супернику розвинути атаку і, 

виконуючи  підкаті, кидається двома ногами вперед на м’яч,  
суперник перестрибує його ноги, але м’яч виходить в аут. Яке 
рішення прийме арбітр? 
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              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 24 

21.Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №4. 

22.Чи можуть гравці пластирем закривати ювелірні вироби, щоб 
отримати дозвіл від арбітра на продовження участі у матчі? 

23.За які порушення арбітр виносить гравцю попередження?  
24.Чи буде гравець персонально покараний арбітром, якщо він 

систематично знаходиться у положенні “поза грою”? 
25.Арбітр зупинив гру, щоб винести попередження запасному гравцю, 

який знаходиться на лаві запасних. Як арбітр повинен поновити 
гру у цьому випадку? 
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              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 25 

26.Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №2. 

27.Гравець допускає небезпечну гру, високо піднімаючи ногу, коли 
суперник намагається зіграти головою, і зачіпає голову суперника. 
Яке рішення прийме арбітр? 

28.За які порушення арбітр призначає вільний удар?  
29.Оцінка стану футбольного поля. У яких випадках на ньому не 

можна проводити матч? 
30.Призначений 11-метровий удар. Після сигналу арбітра партнер 

гравця, який має виконувати удар, вибігає і наносить удар по 
воротах, але воротар відбиває м’яч на кутовий. У цей час інший 
захисник рукою вдаряє суперника, який виконав 11-метровий удар. 
Які рішення приймеарбітр? 
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              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 26 

31.Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №16. 

32.Воротар виконує удар від воріт. М’яч виходить за межі штрафної 
площадки, але через сильний вітер, нікого не торкнувшись, 
повертається назад. Нападник атакує воротаря, але той встигає 
взяти м’яч у руки. Яке рішення арбітра ? 

33.За які порушення арбітр вилучає гравця?  
34.Призначено вільний удар. Гравець намагається по швидше ввести 

м’яч у гру, але суперник, який знаходився ближче ніж 9.15 м, 
перехоплює його і розвиває свою атаку. Яке рішення арбітра? 

35.Якій команді надається право початкового удару? 
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              Теоретичне  тестування з “Правил гри у футбол” 

               Т  Е  С  Т    № 27 

36.Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №14. 

37.Гравець виконує 11-метровий удар, м’яч влучає у стійку і відскакує 
до цього ж гравця, який віддає пас партнер, а той забиває гол. Чи 
буде порушення Правил гри у цьому випадку? 

38.За які порушення арбітр призначає вільний удар?  
39.Оцінка стану футбольного поля. У яких випадках на ньому не 

можна проводити матч? 
40.Чи може партнер по команді знаходитися у положенні ”поза грою” 

коли гравець виконує 11-метровий удар? 
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               Т  Е  С  Т    № 28 

41.Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №17. 

42.Після неправильного виконання аута м’яч перехоплює суперник і 
стрімко розвиває атаку. Чи правильно поступить арбітр, якщо 
застосує “принцип переваги” і продовжить гру? 

43.У яких випадках положення “поза грою” не фіксується?  
44.Чи може гравець з тактичною ціллю вкинути м’яч з-за бокової лінії 

у суперника, щоб знову ним зіграти і при цьому не було порушення 
Правил гри? 

45.Воротар ловить м’яч руками у штрафній площадці і відразу кидає 
його партнеру, який також знаходиться у штрафній площадці. 
Той помиляється і направляє м’яч у свої ворота. Воротар 
намагається врятувати ситуацію, але від його руки м’яч 
проходить у ворота.  Яке рішення прийме арбітр? 
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               Т  Е  С  Т    № 29 

46.Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №1. 

47.По яких причинах арбітр має право компенсувати втрачений 
ігровий час у кожному із таймів? 

48.До того, як м’яч торкнувся землі при розіграші “спірного”, гравець 
команди, яка захищається, у своїй штрафній площадці наносить 
удар супернику по ногах. Яке рішення арбітра?  

49.Оцінка стану футбольного поля. Які основні лінії розмітки 
футбольного поля? 

50.Захисник намагається перешкодити супернику розвинути атаку і, 
виконуючи  підкат, кидається двома ногами вперед на м’яч,  
суперник перестрибує його ноги і адресує м’яч партнеру, якого 
грубо атакує суперник. Яке рішення прийме арбітр? 
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               Т  Е  С  Т    № 30 

51.Із скількох правил складаються “Правила гри у футбол”?  
Назвіть правильну назву Правила №3. 

52.Арбітр вилучає гравця до фактичного початку матчу. У якій 
кількості гравців розпочне матч команда вилученого гравця? Чи 
зберігається число замін гравців у цьому випадку? 

53.Підчас гри арбітр зауважив, що один із гравців грає без щитків. Яке 
рішення прийме арбітр і коли?  

54.Гравець стоїть на боковій лінії перед суперником, який готується 
вкинути м’яч з аута, і не відходить на 2 м. Той кидає м’яч йому в 
обличчя. Яке рішення прийме арбітр ? 

55.При виконанні 11-метрового удару м’яч потрапив у стійку, 
відскочивши, деформувався. Захисник до свистка арбітра взяв його 
в руки. Яке рішення прийме арбітр? 


