
                                      Тест з настільного тенісу 

 

1. До якого рахунку грається партія в настільному тенісі? 

а) поки не наскучить 

б) до 21 

в) до 13 

г) до 11 

д) до 7 

2. Скільки суддів судять офіційний матч в настільному тенісі, коли немає 

необхідності про введення правил прискорення гри? 

а) чим більше, тим краще 

б) 1 

в) 2 

ґ) 3 

д) 4 

3. Який розмір повинен мати м'яч для гри у настільний теніс? 

а) 38 мм 

б) 40 мм 

в) 44 мм 

ґ) правилами це не регулюється 

4. На яку висоту потрібно підкидувати м'яч під час подачі? 

а) не менше 10 см 

б) не менше 16 см 

в) не менше 26 см 

ґ) можна не підкидувати 

5. Під час розіграшу в ігрову зону прилетів чужий м'ячик, який помішав 

спортсменам. Що повинен зробити суддя в такому разі? 

а) об'явити 1 хв. перерви 

б) показати жовту карточку гравцю, від якого прилетів м'яч 

в) підняти руку вгору, зупинити гру 

ґ) продовжує гру, нібито нічого не відбулося 

д) встати, підібрати м'яч та кинути його назад гравцю 

6. Чи може партія закінчитися з рахунком 101:99? 

а) так 

б) ні 



7. Яка максимальна тривалість розминки перед початком зустрічі, якщо 

головний суддя не дав дозвіл для її продовження?  

а) 1 хв 

б) 2 хв 

в) 3хв 

г) 5 хв 

д) обмежень немає 

8. Який розмір столу для настільного тенісу? 

а) довжина 1, 525 м та ширина 2, 74 м 

б) довжина 2,74м та ширина 1,525м 

в) довжина 2, 525м та ширина 1, 74 м 

г) правилами це не регулюється 

9. Коли тренер немає права надавати поради учасникам гри? 

а) завжди має право 

б) після гри 

в) в перервах між партіями 

г) під час гри та в перервах між розіграшами 

10. Яка висота сітки над ігровою поверхністю? 

а) правилами це не регулюється 

б) 16см 

в)15см 

г)15,25 см 

11. Що повинен зробити суддя, якщо один із гравців під час матчу допустив 

нецензурні вислови вголос? 

а) повинен зробити вид, що нічого не чув 

б) повинен зробити усне зауваження цьому гравцю 

в) повинен дискваліфікувати цього гравця до кінця матчу 

г) повинен показати гравцю жовту картку 

 

12. Яка максимальна тривалість перерви між особистими зустрічами у 

гравця, якщо вони йдуть одна за другою? 

а) 2 хв 

б) 3 хв 

в) 5 хв 

г) 10 хв 



13. Що із перерахованого спортсмен не зобов'язаний робити? 

а) грати на повну силу 

б) виступати в охайному, чистому одязі 

в) дякувати рукостисканням по закінченню зустрічі суперника та суддів 

г) дякувати глядачам по закінченню зустрічі 

14. Якого кольору картку не потрібна судді для проведення матчу? 

а) червона 

б) зелена 

в) біла 

г) жовта 

15. На якій висоті від підлоги повинна бути верхня частина столу? 

а) 75 см 

б) 76 см 

в) 77 см 

г) 78см 

д) правилами це не регулюється 

16. Якого кольору можуть бути поверхні ракетки? 

а) тільки чорного, червоного, зеленого або синього кольору 

б) любого 

в) хоча б одна поверхня повинна бути чорного кольору 

г) чорного та яскраво- червоного кольору 

д) правилами це не регулюється 

17. В якому випадку вводиться в дію правило активізації гри? 

а) Якщо партія не закінчується протягом 15 хв. та розіграно менше 22 

очків 

б) Якщо партія не закінчується протягом 10 хв. та розіграно менше 18 

очків 

в) В любий час, якщо хоча б один із гравців згоден на це 

г) Якщо в партії розіграно 18 та більше очків. 

 

 

 

 

 


