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Тема заняття: Тест на тему «Рем набір та медична аптечка у поході» 

 

Мета: 

1.Навчальна: підготовка гуртківців до знань з теоретичними знаннями 

складання рем набору та мед аптечки у поході; 

2.Практична: визначити знання вихованців в напрямку складання рем набору 

та мед аптечки у поході 

Тривалість заняття: виконання тесту до 30 хв. 

Обладнання: комп’ютер, інтернет, ручка, папір для нотаток. 

Методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда. 

 

Хід заняття 

1. Організаційний; 

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом; 

3. Практична робота 

4. Підведення підсумку (перевірка знань вихованців). 

 

 

Домашнє завдання: опрацювати тест, надіслати на електронну пошту до 

30.04.2020 

 

 

 



Тест на тему: Складання рем. набору та мед. аптечки 

Запитання 1 

Дайте визначення поняття «рем набор»? 

варіанти відповідей 

  

a. Це набор інструментів та матеріалів для ремонту одягу. 

b. Це набор інструментів для ремонту взуття та одягу. 

c. Це набор інструментів для ремонту одягу, взуття та туристського 

інвентаря  

 

Запитання 2 

Інструменти та матеріали необхідні  для ремонту палатки? 

варіанти відповідей 

 

a. Відрізок тканини, наперсток, ножиці, нитки. 

b. Голка, відрізок тканини, наперсток, ножиці, нитки. 

c. Наперсток, тканина, ножиці, лінійка, окуляри. 

 

 

Запитання 3 

Інструменти необхідні для ремонту взуття? 

варіанти відповідей 

 

a. Капронова нитка, шило, голка, клаптик шкіри, клей, ножиці. 

b. Шило, голка, клаптик шкіри, ножиці. 

c. Капронова нитка, клаптик шкіри, клей, ножиці, мотузка. 

 

Запитання 4 

Інструменти необхідні для ремонту одягу? 

варіанти відповідей 

 

a. Відрізок тканини, наперсток, ножиці, нитки. 

b. Голка, відрізок тканини, наперсток, ножиці, нитки. 

c. Наперсток, тканина, ножиці, лінійка, окуляри. 

 

Запитання 5 

Дайте визначення поняття  «медична аптечка»? 

варіанти відповідей 

 



a. Набір перев’язувальних матеріалів, засобів для зупинки кровотеч і 

обробки ран, лікарські засоби 

b. Засоби для зупинки кровотеч і обробки ран, косметичка. 

c. Набір перев’язувальних матеріалів, зубна щітка. 

 

Запитання 6 

Склад аптечки при можливих подряпинах та порізах? 

варіанти відповідей 

 

a. Шприц, спирт, вата, пластир, бинт 

b. Джгут для зупинки кровотеч, спирт 

c. Перекис водню, спирт, вата, пластир, бинт 

 

Запитання 7 

Склад аптечки при можливій гарячці? 

варіанти відповідей 

 

a. Бактерицидний пластир, вушні палички, анальгін 

b. Жарознижувальний засіб 

c. Проносне та снодійне 

 

Запитання 8 

Склад аптечки при можливому проносі 

варіанти відповідей 

 

a. Антибіотик, жарознижувальне, покріплююче. 

b. Проносне та жарознижувальне. 

c. Закріплюючий засіб 

 

Відповіді: 

1 – c 

2 – b 

3 – a 

4 – b 

5 – a 

6 – c 

7 – b 

8 – c 

 


