
Тестові питання 

з дисципліни «Стрітбаскетбол»  

для студентів ІV курсу 

І варіант  

1. Стандартний ігровий майданчик 3х3 має розміри 

а). 15м. ширина, 11м. довжина; 

б). 11. ширина, 15м. довжина; 

в). 15м. ширина, 28м. довжина. 

2. Чи може використовуватись в якості майданчика для гри 3х3 половина майданчика 

класичного баскетболу? 

а). Ні; 

б) Може, але з обмеженнями; 

в). Так. 

3. Чи дозволяється присутність тренера на майданчику під час гри в баскетболі 3х3? 

а). Так; 

б). Ні; 

в). Так, але з обмеженнями. 

4. Як визначається команда котра буде першою володіти м’ячем? 

а). Підкиданням монети; 

б). Кидком з лінії штрафних кидків; 

в). Гра починається спірним кидком. 

5. Скільки очок нараховується за м’яч закинутий з середини обмежувальної дуги? 

а). 2; 

б). 1; 

в). 3. 

6. Результативно виконаний штафний кидок оцінюється в …. 

а). 3 очка; 

б). 2 очка; 

в). 1 очко. 

7. Скільки за часом триває період в грі 3х3? 

а). 10хв.; 

б). 20хв.; 

в). 30хв. 

8. Команда, яка програла «лішенієм права», в результаті умисної неявки на гру або відмовою 

вийти на гру: 

а). дискваліфікується з турніру; 

б). має бути покарана накладанням штрафних очок; 

в). може продовжувати участь в турнірі. 

9. 6-8-9й командний фол карається … 

а). 2-ма штрафними кидками; 

б). 1-м штрафним кидком; 

в). 2-ма штрафними кидками і збереженням володіння м’яча. 

10. Неспортивний фол карається … 

а). 2-ма штрафними кидками; 

б). 1-м штрафним кидком і збереженням володіння м’яча; 

в). 2-ма штрафними кидками і збереженням володіння м’яча. 

11. Як визначається переможець у додатковому періоді? 

а). команда яка набере більшу кількість очок у додатковому періоді; 



б). команда яка першою набере 2 очка у додатковому періоді; 

в). призначається виконання штрафних кидків для визначення переможця. 

12. На виконання атаки в баскетболі 3х3 надається 

а) 12с.; 

б). 14с.; 

в). 24с. 

13. Гравець команди, в кошик якого був закинутий м’яч, починає гру тим що … 

а). з-за лінії дальніх кидків навпроти кошика виконує процедуру «чека» з захисником; 

б). виконує вкидання м’яча в гру з-за лицьової лінії; 

в). веде або передає м’яч  з під кільця (з території майданчика, не виходячи за лицьову лінію) 

в будь-яке місце майданчика за лінію дальніх кидків. 

14. Після кожного невдалого кидка з гри або останнього штрафного кидка, якщо м’яч 

підбирає команда яка захищалась … 

а). вона може намагатись закинути м’яч, не виводячи його за лінію дальніх кидків; 

б).  вона повинна вивести або передати  м’яч  в будь-яке місце майданчика за лінію дальніх 

кидків. 

в). з-за лінії дальніх кидків навпроти кошика виконує процедуру «чека» з захисником. 

15. Послідовность в якій здійснюється навчання прийомів техніки в стрітбаскетболі. 

а). ознайомлення з прийомом, вивчення прийому в спрощених умовах, вдосконалення 

прийому в ускладнених умовах, застосування прийому в грі. 

б). ознайомлення з прийомом, закріплення в умовах наближених до ігрових та в грі, 

вивчення в спрощених умовах, вивчення у складних умовах; 

в). вивчення в спрощених умовах, ознайомлення з прийомом, вивчення в складних умовах, 

закріплення в умовах наближених до ігрових і в грі. 

16. Із нижче наведених пунктів виберіть ті, які належать до техніки нападу 

а). стійки, пересування, ведення 

б). передачі, кидки, добивання 

в). виривання, вибивання, перехоплення 

г). накривання, відбивання 

17. Із нижче наведених пунктів виберіть ті, які належать до індивідуальних тактичних дій у  

нападі. 

а). коловий вихід на вільне місце, вихід на вільне місце з петлею в куті майданчику 

б). трійка, схресний вихід 

в). S-образний вихід на вільне місце, V-образний вихід на вільне місце 

г). заслон, вісімка 

18. Із нижче наведених пунктів виберіть ті, які належать до взаємодії трьох гравців у нападі.  

а). трикутник, схресний вихід 

б). V-образний вихід на вільне місце 

в). мала вісімка, трійка 

г). передай м’яч та виходь, заслон 

д). наведення на двох гравців, подвійний заслон 
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1. Лінія двоочкових кидків розташовується на відстані ……. від центра проекції кошика. 

а). 6.25м.; 

б). 6.75м.; 

в). 5.8м. 

2. Кожна команда баскетболу 3х3 складається з… 

а). 4 гравців; 

б). 5 гравців; 

в). 3 гравців. 

3. В баскетболі 3х3 суддівська бригада складається з: 

а). секретарів, секундометристів; 

б). 1 судді; 

в). 1-2 суддів, секретарів, секундометристів. 

4. Скільки гравців команди повинно знаходитись на майданчику в стрітбаскетболі для 

початку гри? 

а). 4 гравця; 

б). 3 гравця; 

в). 2 гравця. 

5. Скільки очок нараховується за м’яч закинутий з за обмежувальної дуги? 

а). 2; 

б). 1; 

в). 3. 

6. З скількох періодів складається гра 3х3? 

а). 2; 

б). 1; 

в). 4. 

7. Чи може команда в грі 3х3 виграти до закінчення ігрового часу? 

а) Так, якщо у суперника залишилось на майданчику менш ніж три гравця; 

б). Ні; 

в). Так, набравши 21 очко; 

8. 6-й командний фол карається … 

а). 2-ма штрафними кидками; 

б). 1-м штрафним кидком; 

в). 2-ма штрафними кидками і збереженням володіння м’яча. 

9. Технічний фол карається … 

а). 2-ма штрафними кидками; 

б). 1-м штрафним кидком; 

в). 1-м штрафним кидком і збереженням володіння м’яча. 

10. Якщо на момент закінчення ігрового часу, рахунок нічийний, то … 

а). призначається додатковий період; 

б). гра закінчується з нічийним результатом; 

в). призначається виконання штрафних кидків для визначення переможця. 

11.10й командний фол карається … 

а). 2-ма штрафними кидками; 

б). 1-м штрафним кидком; 



в). 2-ма штрафними кидками і збереженням володіння м’яча. 

12. В баскетболі 3х3 скільки персональних фолів може скоїти гравець? 

а). 5; 

б). Необмежено; 

в). 4. 

13. Після кожного невдалого кидка з гри або останнього штрафного кидка, якщо м’яч 

підбирає команда яка атакувала … 

а). вона може і далі намагатись закинути м’яч, не виводячи його за лінію дальніх кидків; 

б). веде або передає м’яч  з під кільця (з території майданчика, не виходячи за лицьову лінію) 

в будь-яке місце майданчика за лінію дальніх кидків. 

в). з-за лінії дальніх кидків навпроти кошика виконує процедуру «чека» з захисником. 

14. Після кожної зупинки гра повинна починатися … 

а). з-за лінії дальніх кидків навпроти кошика гравець команди що атакує виконує процедуру 

«чека» з захисником; 

б). гравець команди що атакує виконує вкидання м’яча в гру з-за лицьової лінії; 

в). гравець команди що атакує виконує вкидання м’яча в гру з-за бічної лінії. 

15. Послідовності в якій здійснюється навчання техніки переміщень в стрітбаскетболі.  

а) біг, зупинки, стрибки, повороти 

б). стрибки, біг ,повороти, зупинки  

в). повороти, зупинки, біг, стрибки 

16. Із нижче наведених пунктів виберіть ті, які належать до техніки захисту 

а). стійки, пересування, ведення 

б). передачі, кидки, добивання 

в). виривання, вибивання, перехоплення 

г). накривання, відбивання 

17. Із нижче наведених пунктів виберіть ті, які належать до взаємодії двох гравців у нападі.  

а). передай м’яч та виходь 

б). зовнішній заслон, внутрішній заслон 

в). подвійний заслон, трикутник 

г). наведення 

д). V-образний вихід на вільне місце 

18. Із нижче наведених пунктів виберіть ті, які належать до групових дій у нападі.  

а). заслон, подвійний заслон 

б). прослизання 

в). вісімка 

г). переключення 
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