
В І Т А Є М О  

учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської  

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») – «Джура-2022» 
 

Конкурс з безпеки життєдіяльності «Рятівник»  

                                  (молодша вікова група) 

 
Рій – ____________________________________________________ 

Заклад освіти – ___________________________________________ 

Громада –  _______________________________________________ 

Запитання 1 
Як дотримуватись чистоти і порядку в місті?  

(оберіть всі можливі відповіді). 
варіанти відповідей 

 

 а)     б)      

  

в)     г)   

  

д)        е)   



 

Запитання 2 
Що із переліченого відноситься до Правила п'яти "Не" 
(обрати всі правильні відповіді). 

варіанти відповідей 

  

а) Не гуляйте надворі після того, як стемніло; 

б) Не звертайте з дороги від школи до дому; 

в) Не сідайте у машину до незнайомців; 

г) Не користуйтеся телефоном; 

д) Не розмовляйте з незнайомцями; 

е) Не беріть нічого у незнайомців; 

є) Не переходити дорогу на зелене світло. 

 
 

Запитання 3 
Які наслідки можуть виникнути у результаті роботи несправних 

електроприладів: 
варіанти відповідей 
  

а) пожежа; 

б) повінь; 

в) гроза. 

 
 

Запитання 4 
Оберіть безпечне місце для переходу вулиці: 

варіанти відповідей 

  

а) на зупинках громадського транспорту;   

б) у зручному місці; 

в) на пішохідних переходах та біля світлофора. 

 
 

Запитання 5 

За яким номером треба телефонувати у 

разі виникнення пожежі? 
варіанти відповідей 

  

а) 111;  

б) 101; 

в) 110. 



 

 

Запитання 6 

Чим безпечніше загасити багаття у 

разі відсутності води? 

варіанти відповідей 

  

а) ґрунтом; 

б) власним одягом; 

в) подмухати на вогонь; 

г) сухими гілками. 

 

 

 

Запитання 7 

Позначте першу ознаку опіку окропом. 

варіанти відповідей 

  

а) почервоніння шкіри; 

б) кровотеча; 

в) судоми кінцівок. 

 

 

 

Запитання 8 

Позначте малюнки, де порушено правила пожежної безпеки. 

варіанти відповідей 

 

а)    б)    



в)    г)    

 

д)    е)   

 

ж)  

 

 

 

 

 

 

 



Запитання 9  

Відгадайте ребуси і запишіть чого боїться вогонь? 

 

     

 

 

 

 

_________________               _________________ 

     

 

Запитання 10  

Укажіть, які звички є шкідливими для здоров’я людини 
варіанти відповідей 

  

а) куріння; 

б) заняття спортом; 

в) дотримування режиму дня;  

г) вживання нездорової їжі. 

 

 

 

Запитання 11  

Яку лікарську рослину в народній медицині називають «зеленим 

бинтом», «ранником», «порізником»? 
варіанти відповідей 

 
а) кропива; 

б) звіробій; 

в) подорожник; 

г) полин. 

  

 

 

 

 



Запитання 12 

Як правильно мити руки? 
(розподіли за порядком варіанти 

відповідей)  

 

а) намилити долоні; 

б) відкрити кран; 

в) змити мило;   

г) закрити кран; 

д) ретельно потерти внутрішню і тильну 

сторони рук.  

 

1. _____   2. _____   3. ______   4. _____   5. ______  

 

 

 

Запитання 13  

Позначте безпечний час для перебування на 

пляжі під віткритим сонцем 

варіанти відповідей 

  

а) до 8-ої години ранку; 

б) з 9-ої до 12-ої години; 

в) з 9-ої до 16-ої години;  

г) після 16-ої години; 

д) цілий день. 

 

 

 

Запитання 14  

Позначте дії, які не відповідають правилам 

поведінки у натовпі 
варіанти відповідей 

  

а) присісти і плакати; 

б) тримати руки в кишенях; 

в) йти проти руху натовпу; 

г) зберігати спокій;  

д) шукати втрачений предмет під ногами; 

е) тримати зігнуті лікті на рівні грудей, захищаючи грудну клітину; 

є) намагатися розштовхати людей. 

 

 

 



 

 

 

Запитання 15 

Які місця вкрай небезпечні для ігор 

та розваг (у мирний час)?  
варіанти відповідей 

  

а) будівельні майданчики; 

б) дитячі майданчики; 

в) дахи будинків та електропоїздів;  

г) кар’єри; 

д) сквери. 

 

 

 

 

Запитання 16 

Яким планом необхідно користуватись під час надзвичайного стану у 

школі? 

варіанти відповідей 

  

а) твору; 

б) уроку; 

в) евакуації. 

 

 

 

Запитання 17 

Назвіть небезпеки які можуть підстерігати  

надворі:  

варіанти відповідей 

  

а) хулігани, шахраї, незнайомці; 

б) натовп; 

в) бродячі собаки;  

г) клумби; 

д) транспорт. 

 

 

 

 



Запитання 18 

поєднай пари  

  

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Запитання 19 

Позначте предмети які можуть зустрітися замінованими:  

 

а)   б)   в)  

 

г)   д)   е)           

 
 

 

Запитання 20 

Яку назву має туристичний вузол, зображений на малюнку? 

 

 
 
а) грейпвайн; 

б) мавпячий кулак; 

в) схоплюючий; 

г) удавка. 

 
 



 

Запитання 21 

Яку назву має предмет, зображений на малюнку? 

 

  
 

а) жумар; 

б) карабін; 

в) спусковий пристрій «вісімка»; 

г) блок-ролик. 

 

Запитання 22 

Позначте небезпеки у природньому середовищі: 
варіанти відповідей 

  

а) борщівник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) кліщ      



 

 

в) змія   

 

 

г)  ялинка   

 

 

д) бліда поганка     

 

 

е) метелик    



 
 

Запитання 23  

Серед запропонованих рослин оберіть 

заспокійливі  

варіанти відповідей 

  

а) м’ята; 

б) кропива; 

в) ромашка;  

г) меліса; 

д) чистотіл; 

е) корінь валеріани. 

 

 
 
 
 
 
 


