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відповідно до робочої програми дисципліни 

 
 

 
Форма тестування       письмова   

Максимальна кількість балів       20   

Кількість тестових завдань, які повинен виконати студент  4   

Загальний час, що відводиться для виконання завдань  20 хв.   

Додаткова інформація           

 

ФОНД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ  

 
1. Кількість бар’єрів бігу на 100 м з бар’єрами (жінки)  та бігу 110 м з бар’єрами 

(чоловіки) 
2.  В бігу на 3000 м з перешкодами (стіпль-чез) використовуються види перешкод  
3.  Кількість бар’єрів на 400 м з бар’єрами у чоловіків та жінок складає 
4. Кількість спроб у метаннях складає 
5. Спортивна хода це 
6. Біг на 3000 м з бар’єрами (стіпль-чез) це 
7. Потрійний стрибок в довжину це 
8. З яких фаз складається біг на 100 м це біг на короткі відстані (спринтерський 
9. За правилами легкої атлетики дистанція 100 м проводиться по … доріжці 
10. З яких фаз складається стрибок в довжину  
11. Який біговий вид легкої атлетики є командним 
12. Види бар’єрного бігу в легкій атлетиці 
13. Назви  багатоборств в легкій атлетиці  
14. В легкоатлетичні багатоборства входять види легкої атлетики 
15. З яких розділів складається  легка атлетика  
16. До стрибків в легкій атлетиці відносяться 
17. В класичному естафетному бігу кількість учасників складає 
18. Довжина класичної естафетної дистанції в легкій атлетиці складає 
19. Першим закінчивши дистанцію в легкій атлетиці є  той хто 
20. Циклічні вправи в легкій атлетиці це 
21. Назвіть розміри майданчика для гри в баскетбол 
22. Яка висота стелі баскетбольного майданчика 
23. Яка довжина  середньої лінії  баскетбольного майданчика 
24. Який радіус центрального круга баскетбольного майданчика 
25. Яка тривалість гри у баскетбол 
26. Який розмір баскетбольного щита 
27. На якій висоті розміщена баскетбольна корзина 
28. Яка вага баскетбольного м’яча 
29. Яка довжина лицьової лінії 
30. Яка мінімальна кількість гравців повинна бути на початок гри в баскетбол 
31. Яка мінімальна кількість гравців однієї команди може продовжувати гру в баскетбол 
32. Скільки часу надається команді у разі її неявки на гру на визначений час в баскетболі 



33. Скільки часу відводиться на атаку корзини суперника в баскетболі 
34. За який час м’яч повинен перетнути середню лінію в баскетболі 
35. Скільки перерв на вимогу дозволено брати в межах основного часу гри в баскетбол 
36. Яка тривалість перерви між першим та другим періодами в баскетболі 
37. Скільки замін може зробити команда під час гри в баскетбол 
38. За скільки фолів гравець повинен бути вилучений з гри в баскетбол 
39. Розкрийте зміст правил трьох секунд в баскетболі 
40. Хто визначає закінчення гри в баскетбол 
41. Скільки перерв можливо взяти в одному сеті у грі в волейбол 
42. Як називається у волейболі зміна гравців 
43. Скільки дозволено торкань м’яча після того, як м’яч торкнувся блоку у грі в волейбол 
44. Після якого рахунку в сеті використовуються технічні перерви в волейболі 
45. Чи можливо у грі торкатися нижньої частини сітки в волейболі 
46. Скільки суддів обслуговують матч з волейболу на майданчику 
47. Як називають гравця, який виконує другу передачу в волейболі 
48. Як називають гравця захисного плану в волейболі 
49. З якого місця можливо виконувати подачу в волейболі 
50. Як називається м’яч, який забили з лінії подачі у волейболі 
51. Чи можливо блокувати м’яч з подачі суперника у волейболі 
52. Після якого рахунку у п’ятій партії команди міняються сторонами майданчика у грі в 

волейбол 
53. Хто виконує розстановку гравців на майданчику на початку сету в волейболі 
54. Яка максимальна кількість гравців першої лінії може виконувати блок у грі в волейбол 
55. Якщо волейбольний м’яч торкається антени, то  
56.  В якій країні придумали настільний теніс 
57. В якому році настільний теніс став олімпійським видом спорту 
58. Розміри тенісного столу 
59. Колір тенісного м’яча на змаганнях 
60.  Вага та діаметр тенісного м’яча 
61. На яку мінімальну висоту потрібно підкинути тенісний м’яч під час подачі 
62. Висота натягнутої сітки в настільному тенісі 
63. Як треба виконувати подачу в парній грі в настільному тенісі 
64. Як проходить гра у парі в настільний теніс 
65. Скільки разів м’яч може торкнутися столу в настільному тенісі 
66. Інвентар для гри в настільний теніс 
67. Чи допускається у грі в настільний теніс триматися столу 
68. Якщо м’яч потрапляє до руки, якою гравець тримає ракетку чи продовжується 

розіграш м’яча 
69. Чи продовжується розіграш тенісного м’яча якщо гравець відбив м’яч любою 

частиною тіла 
70. Яку кількість подач має право виконувати гравець в настільний теніс  
 

 


