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Дидактичні матеріали
до модуля «Футбол»

( розділ «Міні-футбол»)

Картка  1

1. Який вид взуття забороняється використовувати під час гри?
а) бутси з шипами;                 б) кеди на гумовій основі.

2. Чи може повернутися на майданчик гравець, який був замінений?
а) ні;                   б) так. 

3. Чи зараховується м´яч, забитий безпосередньо з початкового удару?
а) ні;              б) так. 

4.  Чи правильне рішення прийняв гравець? ( 6-метрова відмітка схована 
під водою після дощу, тому гравець 

вибрав вільне місце від води і 
встановив м´яча):

а) ні, він має поставити м´яч на відмітку 
у  

будь-якому випадку; 
б) так,  але поставити м´яч не ближче  6 

метрів. 

5. Після скількох порушень, зароблених гравцями в кожній частині гри,   
призначаються штрафні удари?

а) 5;           б) 6;            в) 7.

6. Яке рішення має прийняти арбітр в такій ситуації?
( Гравець нападу відбиває м’яч головою, а захисник 

намагається дістати його ногою):
а) попередження за небезпечну гру 

(гравець в червоній  футболці) 
і назначити   вільний удар; 

б)  попередження і штрафний удар.

7. Під час виконання удару з бічної лінії гравець порушив правила. Яке 
рішення має прийняти суддя?



а) повторити удар;                   б) виконання удару передати команді-
супернику. 

Картка 2

1. Скільки гравців налічує команда для участі в змаганнях?
а) 6;      б) 5 ( один з них воротар);           в) 7.

2. З якого часу вступають у силу права судді?
а) з моменту виходу на майданчик; 
б) з моменту проведення жеребкування.

3. Чи відповідають дії  судді правилам гри? 
( За годинником час гри завершився, але суддя
не подає сигналу про його закінчення, гравці 

роблять йому зауваження):
а) ні, він має слідкувати за таблом годинника;
б) дії судді правомірні, бо  він вирішує, 

скільки часу  додати  у зв´язку із паузами. 

4. Який  час  відводиться воротареві для введення м´яча в гру?
а) 5 сек;             б) не більше 4 сек;             в) 6 сек.

5. Гравець вибіг зі «стінки» до удару по м´ячеві. Яке рішення має 
прийняти 

суддя?
а) попередити порушника;              б) повторити удар.

6.  Яке рішення має прийняти арбітр? ( Футболіст в атаці послизнувся і 
впав на газон, але щоб не
залишити м´яч 

супернику, зажав його ногами):
а) гру зупинити, м´яч залишити 
команді, яка атакувала;

б) гру зупинити і призначити вільний 
удар. 



7. Чи має право передавати м´яч іншому гравцеві  гравець, що виконує 
штрафний   удар?

а) так;                      б) ні. 

Картка 3

1. У який час гри може проводитися заміна гравця? 
а) коли гру зупинено;           
б) коли м´ячем володіє команда;  
в) в будь-який час .

2. Як повинен відреагувати суддя на таку поведінку гравця ?
(На полі виникла ситуація, на яку
суддя не звернув уваги. В ігровому 
епізоді, на думку гравця, відбулось 
порушення правил):
а)  гравця попередити і призначити 

вільний удар;                                     
б) показати гравцеві жовту картку і                          

призначити штрафний удар.

3. Якщо польовий гравець замінює воротаря, якою має бути його форма 
одягу?

а) футболка іншого кольору із своїм номером; 
б) одягнути світер заміненого воротаря.

4. У якому випадку команда може взяти однохвилинний тайм-аут?
а) коли гру зупинено;            б) у будь-який час, коли володіє м´ячем. 

5. Чи зараховується гол, забитий у ворота, безпосередньо після удару з 
бічної лінії?

а) так;                       б) ні.

6. Чи порушує правила  нападаючий, 
штовхаючи  воротаря?

а)  так, бо штовхає плечем в корпус; 
б) ні, оскільки воротар стоїть 

впевнено,  на двох ногах .             



7. Яке покарання чекає на команду, з  якої вилучено гравця?
а) 2 хв штрафу, гра в неповному складі;      
б) гра у неповному складі до кінця періоду.

Картка 4

1. Яку максимальну  кількість замін згідно з правилами можна 
виконати?

а) 5;                б) 6;                в) 7.

2. Гравець  команди, що захищається, порушує правила під час 
виконання штрафного удару ( м´яч не був забитий). Яке рішення має 
прийняти суддя?

а) попередити  гравця і призначити удар від воріт; 
б) повторити виконання штрафного удару. 

3. Скільки гравців має брати участь у 
розіграші «спірного» м´яча?

а) по одному гравцеві від кожної 
команди; 

б) рівна кількість учасників від команд.

4. Які номери дозволено використовувати командам на своїй формі?
а) 1-12;             б) 1-18;             в) 4-20.

5. Чи може використовуватися «стінка»  під час виконання штрафного 
удару,   призначеного за перші 5 порушень?

а)  так;          б) ні.

6.  Як повинен відреагувати суддя на таку поведінку воротаря ?
(Нападаючий розбігся для виконання  
6- метрового удару,  воротар 

суперників
почав рухатися до м´яча, торкнувся 

його 
рукою і    щось промовив):

а) зробити усне попередження; 
б) показати жовту картку.



7. Команда не використала тайм-аут у першій половині гри. Чи 
компенсується він у  другій?

а) так;                           б) ні; 

Відповіді на тестові  запитання
з міні - футболу

№ 

запитання

№ 
Картки

1 2 3 4 5 6 7

1 а б б а а а б

2 а а б б а б б

3 в а а б б а а

4 в б а б а а б




