
Основи здоров’я 
 
Виконані завдання з основ здоров’я надсилати на 
електронну пошту вчителя Кравченко Н.О. 
kravchenkonao@ukr.net (в темі листа зазначити: предмет, 
прізвище, ім’я учня, клас) до 23.03.2020 для перевірки та 
оцінювання. 
 

9 клас 

І  Перевірка домашнього завдання 

Виконайте тести 

1. Спілкування під час будови нового дому можна віднести до стилю 

спілкування: 

А  духовного       Б  ділового       В  ігрового       Г маніпулятивного 

2. Які твердження щодо стосунків і навичок ефективного спілкування є 

правильними? 

І. Спілкування є найважливішою умовою взаємодії людей у процесі будь-якої 

спільної діяльності. 

ІІ. Люди не можуть спілкуватися без слів. 

ІІІ. Без правильно сформованих міжособистісних стосунків неможливо 

здійснювати розвиток особистості. 

А лише І, ІІ       Б лише І, ІІІ          В лише ІІ, ІІІ            Г усі правильні 

3.  Які твердження щодо стосунків і навичок ефективного спілкування є 

правильними? 

І. Одним із принципів стосунків як з дорослими, так і з однолітками є повага до 

співрозмовника 

ІІ. Відвертість, чесність і довіра є важливими принципами спілкування. 

ІІІ. Для ефективного спілкування не треба мати будь-яких навичок. 

А лише І, ІІ         Б лише І, ІІІ            В лише ІІ, ІІІ              Г усі правильні 

4. Як розпочати ефективне спілкування  



А  словом____________   Б жестом ___________  В мімікою________   

5. Від чого залежить рівень спілкування з оточуючими? 

6. Розглянь шість фотоілюстрацій на стор 106 – 107 підручника. Який 

рівень спілкування у кожній з наведених ситуацій? Аргументуйте. 

 

ІІ Опрацювати § 22 «Цінність родини. Готовність до сімейного життя» 

 

8 клас 

І. Перевірка домашнього завдання. 

1. Виберіть правильні твердження 

А. Відповідальна людина здатна відповідати за долю іншої людини. 

Б. Організм підлітків готовий до народження дітей 

В. Справжні стосунки опираються на вірність, відданість і щирість. 

Г. Ознакою дорослої людини є насамперед фізична зрілість 

Д. Перші статеві контакти підлітків зазвичай бувають випадковими 

Е. Статеве життя підлітки починають, тому що вважають себе дорослими 

Є. Попри удавану зрілість організм підлітків не готовий до народження дітей. 

Ж. Ранні статеві стосунки негативно впливають тільки на здоров’я дівчат. 

З. Особисте життя підлітків – їхня особиста справа. 

І. Ранні статеві стосунки можуть негативно вплинути на здоров’я як дівчат, так 

і хлопців. 

К. Слід уміти виявляти почуття симпатії без статевих стосунків. 

Л. У підлітків достатньо життєвого досвіду, щоб зробити правильний вибір 

щодо початку статевого життя. 

М. Слід уміти спокійно, але переконливо відмовлятися від небезпечної 

пропозиції щодо ранніх статевих стосунків. 



2. Установіть відповідність. Запишіть у таблицю номери відповідних 

тверджень. 

1. При рукостисканні. 2. Від ВІЛ-інфікованої матері до немовляти. 3. Через їжу. 

4. При кашлі, чханні. 5. Через кров. 6. Через укуси комах. 7. Через повітря.        

8. Через спортивний інвентар. 9. Під час переливання крові. 10. Під час 

користування басейном. 11. Під час обробки кровоточивих ран без спеціальних 

рукавичок. 12. Під час користування туалетом. 13. При контактах із домашніми 

тваринами. 14. У разі використання нестерильних голок і шприців. 15. У разі 

ін’єкції одноразовим шприцом. 16. У разі використання нестерильних 

інструментів під час нанесення татуювання. 17. У разі використання 

стерильних інструментів у стоматолога. 18. Під час користування рушниками. 

19. При спілкуванні. 20. При контактах у громадському транспорті. 21. При 

незахищеному статевому контакті. 

ВІЛ не передається ВІЛ передається 

  

 

3. Виконайте два завдання (на вибір) із «ситуаційних завдань» на стор. 97 

підручника. 

ІІ. Опрацювати §21 «Організація, регулювання і пріоритети дорожнього 

руху». 

7 клас. 

І  Опрацювати §23  «Соціальна безпека населеного пункту. Держава на 

захисті прав дитини. Вплив засобів масової інформації на здоров’я» 

ІІ  Виконати завдання на стор. 92 підручника «Моделюй – набувай 

життєвих навичок» № 1, 2, 3.  

 

 

 

 

 

 



6 клас 

І  Опрацювати §22 підручника. «Способи протидії агресії  та насиллю у 

підлітковому середовищі. 

ІІ  Виконати завдання  

1.  Познач способи протидії агресії: 

А різко звинуватити кривдника                           Г назвати співрозмовника 

Б не допустити відкритого протистояння             образливим прізвиськом 

В спробувати з’ясувати причини агресії            Д поводитись упевненно 

                                                                                Е бути стриманим 

2. Обери у підручнику на стор 106 одну із ситуацій вияву агресії чи 

насилля та склади алгоритм протидії 

  

5 клас 

І. перевірка домашнього завдання. 

1. Заповни таблицю. 

Туберкульоз 

Збудник і його властивості  

Джерело інфекції  

Шляхи передачі   

Ознаки хвороби  

Причини захворювання  

 

2. Виконай тест 3 стор 120 підручника. 

ІІ. Опрацювати § 22 «Якщо виникла пожежа» стор 122 – 126. 


