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DIJAGNOSTIKA U SPORTU 
 

1) Koji je prvi korak u utvrđivanju zdravstvenog stanja osobe koja ima nameru da se 
počne baviti nekom fizičkom aktivnosti je? 

2) Od čega se sastoje morfološke karakteristike? 
3) Koja je najjednostavnija veličina, kada se govori o procenjivanju telesnog sastava? 
4) Na kom principu se zasniva rad monitora telesnog sastava? 
5) Zašto se vrše testiranja? 
6) Šta procenjuje Konkoni test? 
7) Navedi test eksplozivne snage 
8) Navedi test gipkosti 
9) Navedi test koordinacije 
10) Navedi tri dijagnostička uređaja 

 
PEDAGOGIJA SPORTA 
 

1) Које су основне педагошке категорије? 
2) Који је циљ васпитања у нашем друштву? 
3) Која су основна подручја васпитања личности? 
4) Наброј четири фактора развоја личности у спорту 
5) Наброј четити методе васпитног рада у спорту 
6) Захтеви који имају педагошко оправдање? 
7) Дидактичке способности 
8) Како се зове умешност да се у сваком конкретном случају пронађе педагошки 

целисходан начин утицаја на личност или групу?  
 
PSIHOLOGIJA SPORTA 
 

1) Da li je učenje uvek namerna aktivnost? 
2) Da li je psihologija sporta primenjena psihološka disciplina? 
3) Da li su ekstrovertne osobe efikasnije u sportu od introvertnih 
4) Da li je spoljašnji motiv isto što i podsticaj? 
5) Da li se uspešni sportisti razlikuju od ostalih po većoj upornosti? 
6) Da li je anksioznost isto što i agresivnost? 
7) Da li su veštine u potpunosti automatizovane? 
8) Da li je pohvala pozitivno potkrepljenje? 
9) Da li su osobine ličnosti relativno trajna svojstva ličnosti? 
10) Da li je saradnja jači podsticaj za učenje od takmičenja? 

 
ENGLESKI JEZIK 
 

1) Are you a skiing instructor? 
2) What do you think of your English classes? 
3) A ski stick consists of: 
4) One-piece ski-suit, skiing cap, skiing goggles, skiing boots, and crash helmet mean: 
5) A ski bag is: 
6) Bindings are: 
7) Feet rest on:  
8) Goggles protect your:  
9) “Up” means:  


