
A

TEST Z PRZEPISÓW  KOSZYKÓWKI

Nazwisko i Imię ....................................................Klas.......

1.Boisko do koszykówki ma wymiar:

a.13m x 26m.                b.15m x 28m                        c.15m x 30m.

2.Czy zatrzymując się po kozłowaniu zawodnik może ponownie rozpocząć
kozłowanie?

                                    TAK – NIE

3.Liczba zawodników na boisku jednej drużyny w czasie gry wynosi?

a) 7                                        b)   6                                             c) 5

4.Przepis 24 sek. dotyczy:

a. próby rzutu do kosza
b. wprowadzenia piłki do gry z autu
c. wykonania rzutu osobistego
d. wyprowadzenia piłki z własnej połowy

5.Jakim rzutem rozpoczyna się grę..................................................

B

TEST Z PRZEPISÓW  KOSZYKÓWKI

Nazwisko i Imię ....................................................Klas.......

1.Czy wprowadzenie piłki do gry zza linii bocznej nazywa się:

a. rzut wolny
b. rzut osobisty
c. rzut pośredni
d. rzut z autu

2.Boisko do koszykówki ma wymiar:

a.13m x 26m.                b.15m x 28m                        c.15m x 30m.

3.Jaką wartość ma 1 celny rzut osobisty?..........................................

4.Czy przepis „linii środkowej” dotyczy zespołu atakującego?

                                                TAK – NIE

5.W czasie meczu piłki koszykowej obowiązuje pomiar czasu gry?

a. ciągły
b. ryczałtem
c. zatrzymywany
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C

TEST Z PRZEPISÓW  KOSZYKÓWKI

Nazwisko i Imię ...................................................Klasa...

1.Boisko do koszykówki ma wymiar:

a.13m x 26m.                b.15m x 28m                        c.15m x 30m.

2.Jakim rzutem rozpoczyna się grę..................................................

3.Którym z rzutów nie można zdobyć kosza?
a. rzut z dwutaktu
b. rzut sędziowski
c. rzut z autu
d. rzut z pola obrony

4.Które z wymienionych elementów wyposażenia technicznego nie występują w
czasie meczu koszykówki? zegar mierzący czas gry, tabliczka z ilością przewinień
osobistych, zegar 3 sek, chorągiewka sędziego autowego, zegar 30 sek, protokół
zawodów, (podkreśl odpowiedzi).

5.Jaka będzie decyzja sędziów, kiedy przy celnym rzucie za 3 pkt zawodnik
rzucający będzie faulowany?

a. uznanie kosza i wprowadzenie piłki do gry za linii końcowej
b. nie uznanie kosza i przyznanie 3 rzutów osobistych
c. uznanie kosza i 1 rzut osobisty
d. uznanie kosza i 3 rzuty osobiste

D

TEST Z PRZEPISÓW  KOSZYKÓWKI

Nazwisko i Imię ...................................................Klasa...

1.Czy zatrzymując się po kozłowaniu zawodnik może ponownie rozpocząć
kozłowanie?

                                    TAK – NIE

2.Czy przepis „linii środkowej” dotyczy zespołu atakującego?

                                                TAK – NIE

3.Czy wprowadzenie piłki do gry zza linii bocznej nazywa się:

a. rzut wolny
b. rzut osobisty
c. rzut pośredni
d. rzut z autu

4.W czasie meczu piłki koszykowej obowiązuje pomiar czasu gry?

a. ciągły
b. ryczałtem
c. zatrzymywany

5.Jaką wartość ma 1 celny rzut osobisty?.........................................
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