
Безпека в побуті і навколишньому середовищі 

Тести  Основи здоров’я  6 клас   

12 запитань 

Запитання 1 

Вкажіть, що являється пріорітетнішим на дорозі, з використання декількох 

засобів регулювання на дорозі: 

варіанти відповідей 

  

1.дорожні знаки 

 2.світлофор 

 3.сигнали регулювальника 

 4.дорожня розмітка 

 

Запитання 2 

Види надзвичайних ситуацій 

варіанти відповідей 

 1.техногенні  

 2.вірусні  

 3.воєнні  

 4.бізнесові 

 5.соціальні  

 6.природні  

 7.всі відповіді вірні 

 

Запитання 3 

 

Про викид у навколишнє середовище шкідливих    для здоров’я чи отруйних 

речовин свідчать: 

http://naurok.com.ua/test
http://naurok.com.ua/test/osnovi-zdorov-ya
http://naurok.com.ua/test/osnovi-zdorov-ya/klas-6


варіанти відповідей 

  

1.поява у повітрі незвичних запахів 

 2.відсутність продуктів харчування у магазинах 

  

3.раптове пожовтіння рослин 

 4.відсутність інтернету 

  

5.поява незвичайного за кольором пилу 

 6.загибель дрібних тварин  

  

7.ранковий туман 

 8.раптовий дощ 

 

Запитання 4 

 

 

 

 

Почувши сигнал сирени і вимогу про термінову евакуацію люди, які 

перебувають вдома повинні: 

варіанти відповідей 

  

1.нічого не беручи з собою терміново залишити помешкання 

 2.сісти біля будинку і кликати на допомогу 

  

3.взяти з собою документи і цінні речі 



4.вимкнути електроприлади, перекрити газо- і водопостачання, замкнути 

квартиру і прямувати до місця збору для евакуації 

  

5.замкнутися в помешканні і нікого не впускати 

 

Запитання 5 

 

 

 

У випадку аварії на промисловому підприємстві - треба 

варіанти відповідей 

  

1.вибратися в безпечне місце 

 2. не звертати уваги 

 3.сховатися у шафу 

 4.сховатися під ліжко 

 

Запитання 6 

 

 

 

Як діяти в разі аварії на підприємстві, якщо оголошена евакуація? 

варіанти відповідей 

  

1.Узяти документи та гроші, воду, продукти харчування 

  



 2.Дивитись телевізор 

  

3.Щільно зачинити вікна та двері  

 4.Людям нічого не загрожує 

  

5.Чітко виконувати все, що скажуть дорослі  

 

 

Запитання 7 

 

 

 

Яких правил повинен дотримуватися велосипедист, рухаючись по вулицях і 

дорогах? 

варіанти відповідей 

  

1.до 14 років можна їздити лише по спеціальних доріжках 

 2.якщо велосипедної доріжки немає треба іти пішки 

  

3.виїжджати на проїзну частину можна тільки після 18 років  

 4.рухаючись групами, слід їхати один за одним 

 

 

Запитання 8 

 

 



Як повинен бути обладнаний велосипед для їзди у вечірній час"? 

варіанти відповідей 

  

1.світловідбиваючі смуги на одязі 

 2.накачані шини 

 3.світлоповертач червоного кольору позаду 

 4.світлоповертач білого кольору попереду 

 5.світлоповертачі оранжевого кольору з боків 

 

Запитання 9 

 

 

 

 

 

Який одяг і взуття треба одягати для велосипедних прогулянок? 

варіанти відповідей 

  

1.футболку або куртку з цупкої тканини 

 2.взуття легке, зручне, світлого кольору 

 3.наколінники, налокітники  

 4.штани, звужені донизу 

 5.велорукавички шерстяні, щоб пальці не змерзли 

 

 

Запитання 10 



Оберіть знак "Рух велосипедистам заборонено" 

варіанти відповідей 

1                                         2                                3                                          4 

  

  

  

  

  

  

 

Запитання 11 

 

 

 

Виберіть з переліку правильну послідовність повідомлення про допомогу 

рятувальної служби. 

1. Яка сьогодні погода? 

2. Хто постраждав? 

3. Адреса твоєї оселі. 

4. Що сталося? 

5. Що відбувається в країні 

6. Адреса і найбільш зручний маршрут, щоб під’їхати. 

7. Прізвища свідків пригоди. 

8. Прізвище того, хто телефонує. 



9. Прізвище того, хто постраждав. 

10. Хто, на твою думку, винен? 4.10.6.9 

варіанти відповідей 

  

1.2.3.8.                                             5.2.6.7. 

  

4.2.6.8.                                               4.10.6.9 

 

Запитання 12 

 

 

 

Правила виконання маневрів на велосипеді: 

варіанти відповідей 

  

1.поворот праворуч (витягнута в сторону права рука) 

 2.зупинка (піднята вгору права нога) 

 3.об'їзд перешкоди ліворуч (витягнута в сторону права рука)  

 4.на дорозі заборонено розворот 

 5.поворот ліворуч (витягнута в сторону ліва рука) 
 

 

Дом. завдання переслати на пошту    zathey25tanya@ukr.net       

 


