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                        ИСПИТНА ПИТАЊА 

1.Дефиниција термина Хендикеп 

2. У психолошкој литератури хендикепирана лица се 
сврставају у следеће групе ( наведите које су то групе) 

3.Дефиниција термина Ампутација 

4.Који су најчешћи узроци настанка инвалидитета? 

5. Улога и значај лекара у спортским активностима 
инвалида? 

6. Прво међународно такицење инвалида спортиста 
организовано је које године,у ком граду и у којој држави? 

7.Ко је дао посебан допринос афирмацији спортских 
активности код особа са инвалидитетом? 

8.Које године је формиран Савез за спорт инвалидних 
лица у Београду? 



9. Који је значај спорта и физичког вежбања за особа са 
инвалидитетом? 

10.Деца са сметњама и поремећајима могу се 
класификовати у више група,које су то групе? 

11.Како гласи дефиниција синдрома неактивности? 

12. Када се Синдром неактивности најчешће јавља? 

13. Утицај неактивности на нервни систем када се јавља? 

14. Утицај неактивности на респираторни систем када се 
јавља? 

15. Утицај неактивности на кардиоваскуларни систем када 
се јавља? 

16.Шта је контактура? 

17.Дефиниција церебралне парализе? 

18.Који су типови церебралне парализе? 

19.Који су циљеви вежби у раду са церебрално 
парализованом децом? 

20. Час везбања се састоји од? 

21.Дефиниција параплегије? 

22.Које су то спортске активности које се препоручују 
особама са параплегијом? 

23.Дефиниција хемиплегије? 

24.Које године се појавила кошарка на ивалидским 
колицима? 



25.Које године кошарка на инвалидским колицима улази 
у програм Параолимпијских игара? 

26.За које се име везује почетак седеће одбојке? 

27.Које године је седећа одбојка постала параолимпијски 
спорт? 

28.Које су димензије терена за седећу одбојку? 

29.Колико Лукса износи осветљење у сали за седећу 
одбојку? 

30.Које су групе у боћању? 

31.Димензије игралишта за боћање? 

32.Које године је гол-бал афирмисана у свету? 

33.Колико играча чини један тим у гол-балу? 

34.Које године је организовано прво такмичење у 
атлетици? 

35.Које су то групе у атлетици за особе са 
инвалидитетом? 

36.Слово Ф испред бројке шта означава? 

37.Које су то дисциплине у стерљаштву? 

38.Који су подразреди у стрељаштву? 

39.Колико износи висина чуњева у куглању? 

40.Које су димензије гола у рукомету на колицима? 
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