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ТесТ № 1.          ЛюдиНа Та її ЗдОРОВ’Я  

Варіант 1

1. Що потрібно для нормального фізичного розвитку. 
Вкажи «зайве».
а) Правильно харчуватися;

б) загартовуватись;

в) не займатися фізичною працею;

г) дотримуватись розпорядку дня.

2.  Щоб не захворіти, людина повинна ...
а) багато лежати на дивані;

б) дотримуватися правил особистої гігієни;

в) їсти щойно зібрані з грядки ягоди;

г) відлякувати хворобу петардами.

3. Що не дозволить інфекційній хворобі потрапити 
в організм людини?
а) Ретельно вимиті з милом руки;

б) чхання і кашель оточуючих;

в) зіпсовані продукти харчування;

г) немиті ягоди і фрукти.

4. Відновити сили після інфекційної хвороби до-
поможе ...
а) перегляд веселих кіно- та мультфільмів;

б) виконання всіх призначень лікаря;

в) вживання морозива у великих кількостях;

г) прогулянки на свіжому повітрі.
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     ПІдсуМкОВий ТесТ За І сеМесТР

Варіант 1

1. Для нормального фізичного розвитку потрібно ...
а) багато спати і їсти;

б) дотримуватись режиму дня і загартовуватись;

в) наполегливо вчитись і уникати свіжого повітря.

2. Інфекційні хвороби спричиняють...
а) свіжі продукти харчування і чиста вода;

б) крапельки слини хворої людини;

в) ретельно вимиті з милом руки.

3. Що «зайве» серед правил для учнів?
а) Під час уроку уважно слухай вчителя.

б) У школі підтримуй порядок, не псуй шкільного 

майна.

в) Під час перерв швидко бігай по коридору і голосно 

кричи.

4. Після прогулянки, відвідування туалету, занять 
фізичною працею, перед вживанням їжі ...
а) мий руки;    б) чисть зуби;     в) прийми душ.

5. Права дитини порушено, коли ...
а) вчитель забороняє ображати однокласників;

б) дитину у дворі б’ють підлітки;

в) батьки не дозволяють довго дивитися телевізор.

6) Під час прийому їжі можна ...
а) вибирати із загальної тарілки найкращі шматки для себе;

б) розхитуватись на стільці і голосно розмовляти;

в) ретельно і повільно пережовувати продукти.
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                               Варіант 2

1. Якщо у двері дзвонить незнайомець, а ти вдома 
сам, заборонено ...
а) телефонувати до батьків;

б) дивитись у вічко;

в) відчиняти двері.

2. Мобільний телефон у дитини для того,  щоб ... 
а) слухати музику;

б) повідомляти батькам про своє місцезнаходження;

в) хизуватися перед однокласниками і всіма на вулиці.

3. Під час евакуації необхідно ...
а) рухатися до виходу, тримаючись за стіни;

б) акуратно скласти свої речі в портфель;

в) спокійно виконувати вказівки вчителя.

4. По тротуару необхідно рухатись, притримуючись ... 
а) лівої сторони;

б) правої сторони;

в) середини.

5. Під час відпочинку корисно ...
а) лазити по деревах;

б) кататися на лижах, велосипеді в місцях, де немає 

руху транспорту;

в) гратися в комп’ютерні ігри.

6. Визнач, що не принесе користі для здоров’я.
а) Плавання і спортивні танці; 

б) книги і журнали;

в) пиво й енергетичні напої.
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