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Kỳ thi: Kết thúc môn học

Môn thi: Giáo dục thể chất - Đề thi số: A002

Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2

Họ và tên: …………………....……….... Họ và tên: …………………....………....

Hướng dẫn: Sinh viên/Học viên chọn 1 đáp án đúng trong các tình huống đưa ra và khoanh tròn vào

chữ hoa A, B, C, D, F cho đáp án đúng.

Lưu ý: Mỗi câu chỉ có một đáp án, cần chọn đáp án đúng nhất.

ĐỀ BÀI:
Câu 01: Kỹ thuật đệm bóng thấp tay khi tiếp xúc bóng nằm ở vị trí nào ?

A. 1/2 cổ tay đến khuỷu tay,cổ tay hướng xuống.

B. 2/3 cổ tay đến khuỷu tay, cổ tay hướng xuống.

C. Tiếp xúc từ cổ tay cho đến khuỷu tay

D. Tiếp xúc ngay đấm tay

Câu 02. Trong 1 trận đấu bóng chuyền có 1 VĐV mặc áo khác màu VĐV đó gọi là gì?

A. Libero

B. VĐV tấn công

C. VĐV phòng thủ

D. VĐV phát bóng

Câu 03. Trong 1 trận đấu bóng chuyền quốc tế có ít nhất bao nhiêu trọng tài trên sân?

A. 02

B. 03

C. 04

D. 05

Câu 04. Trong 1 trận đấu bóng chuyền quốc tế mỗi đội có bao nhiêu VĐV trên sân?

A. 06

B. 05
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C. 08

D. 07

Câu 05. Trong kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay về phía trước quỹ đạo đường bóng bay

với góc bao nhiêu độ?

A. 35-40 độ

B. 40-45 độ

C. 45-60 độ

D. 70-80 độ

Câu 06. Trong 1 trận đấu bóng chuyền quốc tế có bao nhiêu hiệp đấu?

A. 03

B. 05

C. 04

D. 06

Câu 07. Kỹ thuật phát bóng cơ bản có mấy kiểu?

A. 05

B. 04

C. 03

D. 02

Câu 08. Trong 1 trận đấu bóng chuyền mỗi bên được phép thay bao nhiêu cầu thủ?

A. Tự do

B. 05

C. 06

D. 07

Câu 09. Chiều cao của lưới nữ là bao nhiêu?

A. 2m22

B. B.2m23

C. 2m24

D. D 2m45

Câu 10. Kích thước quả bóng chuyền da sẽ có chu vi khoảng bao nhiêu cm?

A. 65-67cm

B. 01-84cm

C. 66-68cm

D. 85-90cm

-------------HẾT--------------
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