
К О Н С П Е К Т 

за изпит по специалност баскетбол 

 

1. Техника за придвижване в нападение.  

2. Техника за владеене на топката в нападение.  

3. Техника за придвижване в защита.  

4. Техника за отнемане на топката в защита.  

5. Индивидуални тактически действия в нападение без топка.  

6. Индивидуални тактически действия в нападение с топка.  

7. Индивидуални тактически действия в защита срещу нападател с топка.  

8. Индивидуални тактически действия в защита срещу нападател без 

топка.  

9. Групови тактически действия в нападение.  

10. Групови тактически действия в защита.  

11. Отборно нападение чрез бърз пробив.  

12. Отборно нападение срещу обикновени лични защита.  

13. Отборно нападение срещу обикновена зонова защита.  

14. Отборно нападение срещу пресиращи защити и при особени положения 

и случаи.  

15. Отборни лични защити.  

16. Отборни зонови  защити.  

17. Отборни защити срещу бърз пробив и при особени положения и случаи.  

 

Двигателни качества  

    

    18. Бързина 

    19.Сила 

    20.Издръжливост 

    21.Гъвкавост и ловкост 

 

 

Въпросите от № 1 до № 17 включват: 

 

а/ същност, определение, значение.  

б/ еволюция, тенденции на развитие.  

в/ класификация, описание, анализ.  

г/ методика на обучение и усъвършенстване.  

д/ планиране и отчитане във възрастов аспект, в годишния цикъл, мезоцикли, 

седмични цикли и отделната тренировка.  

е/ необходими физическа качества - характеристика, фактори, средства методи 

за развитие и контрол.  

ж/ необходими психологическа качества - характеристика, средства и  

методи за развитие и контрол.  

з/ използване/прилагане/на преподаваното съдържание на играта в 

баскетболно състезание - събиране на информация, разбор, ръководство на 

отбора по време на състезание.  



и/ правила на играта - ограничения и възможности.  

  

 

Въпросите от № 18 до № 21 включват: 

 

 а/  определение, 

 б/ класификация, характеристика, фактори, средства методи за развитие и 

контрол.  

 в/ планиране  във възрастов аспект, в годишния цикъл, мезоцикли, седмични 

цикли и отделната тренировка.  
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