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«На Урок»
Безпечні весняні канікули

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. Як діяти у разі виявлення підозрілого предмету. Ваші дії?

а) Негайно зателефонуйте до служби
порятунку за номером 101 або у
відділення міліції за номером 102;

б) Попередьте перехожих про можливу
небезпеку;

в) Ні в якому разі не чіпайте його г) Всі відповіді вірні

2. В Донецькій області запроваджена комендантська година. Оберіть правильну відповідь.

а) З 18.00 до 6.00 б) З 17.00 до 8.00

в) З 17.00 до 6.00

3. У разі небезпеки, які ти візьмеш з собою речі?

а) б) в) г)

д)

4. Де краще сховатися під час обстрілу стрілецькою зброєю?

а) Ванна кімната б) Якщо ви знаходитесь на відкритому
місці краще впасти на землю та
закрити голову руками

в) За автомобілем та кіосками г) Під'їзди, багатоповерхові будинки,
захаращені підвали.

д) Будь-який виступ, навіть тротуар,
заглиблення в землі або канава,
бетонна сміттєва урна або сходинки
ґанку.
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5. Що потрібно робити під час артилерійського обстрілу?

а) Сховатися у підвалі, бетонних
конструкції, траншеї

б) Потрібно перебувати поруч з вікнами

в) Знаходитись біля з дверима г) Бомбосховища, широкі труби
водостоку

6. Що потрібно робити, щоб не захворіти COVID-19?

а) У людних місцях користуйтеся маскою б) Після прогулянки завжди мийте руки
з милом

в) При перших ознаках звертайся у
лікарню

г) Всі відповіді вірні

7. Правила пожежної безпеки. Знайдіть правильну відповідь.

а) Біля обігрівачів можна залишати
книжки, іграшки

б) Можна брати з собою вогненебезпечні
предмети

в) Можна підпалювати листя та траву г) Можна залишати відкритими двері
груби

д) Всі відповіді невірі

8. Правила електробезпеки. Знайдіть правильну відповідь.

а) Під час вимкнення електроприладів
дозволяється витягувати вилку за
шнур з розетки

б) Коли виходите з дому залишайте
електроприлади увімкнутими у
розетку

в) Дозволяється торкатися мокрими
руками увімкнені електроприлади

г) Всі відповіді не вірні

9. Як поводитись на дорозі?

а) Переходьте дорогу в обладнаних для
цього місцях по пішохідному переході
на зелене світло світлофору

б) Чекайте на транспортний засіб на
посадкових майданчиках, зупинках

в) Дозволяється грати на дорозі

10.
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Хто з дітей правильно переходить дорогу?

а) 3, 5,6 б) 1, 2, 4, 7

в) 1, 2, 6 г) 4, 2, 3
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Ключ до тесту
1. г (1 балів) 2. а (1 балів) 3. а б г д (2 балів) 4. а б д (2 балів)
5. а в г (1 балів) 6. г (1 балів) 7. д (1 балів) 8. г (1 балів)
9. а б (1 балів) 10. а (1 балів)


