
1. Скелет виконує функцію: 

А) опірну 

Б) дихальну 

В) вивідну 

Г) нервову 

2.  Серце знаходиться: 

А) за грудиною зліва 

Б) за грудиною 

В) за грудиною праворуч 

Г) праворуч 

3. Дихальна система людини 

складається з: 

А) легень, бронхів 

Б) легень, шлунка 

В) легень, стравоходу 

Г) бронхів, серця 

 

4. Для чого людині легені: 

А) дихати 

Б) ходити 

В) харчуватись 

Г) думати 

 

5. Який нормальний артеріаль-

ний тиск людини? 

А) 120/80 

Б) 100/90 

В) 60/40 

Г) 90/60 

 

6. Що таке антропометрія? 

А) вимірювання зросту та ваги 

людини 

Б) вимірювання артеріального 

тиску 

В) проведення серцево-

легеневої реанімації 

Г) вимірювання пульсу 

 

7. До системи органів травлен-

ня відносяться: 

А) ротова порожнина 

Б) ротова порожнина, глотка, 

стравохід, шлунок, кишківник, 

слинні залози 

В) ротова порожнина, мозок 

Г) шлунок, нирки 

 

8. Парний орган сечовидільної 

системи: 

А) сечовий міхур 

Б) нирки 

В) нефрон 

Г) сечовипускальний канал 

9. Головний орган виділення: 

А) серце 

Б) шкіра 

В) нирки 

Г) легені 

 

10. Норма пульсу за хвилину: 

А) 60-90 ударів за хвилину 

Б) 50-60 ударів за хвилину 

В) 40-60 ударів за хвилину 

Г) 60-70 ударів за хвилину 

 

11. Виключити зайве з вимог 

до зовнішнього вигляду 

медичного працівника: 

А) охайність спецодягу 

Б) приємний зовнішній вигляд 

В) яскравий макіяж, виражений 

запах парфумів 

Г) чистота 

 

12. Домашня аптечка - це... 

A) набір госінвентаря, 

столових приладів 

Б) набір медикаментів, 

медичних інструментів, 

дезінфікуючих засобів 

B) медична картка, ножиці, 

бинт 

Г) йод, бинт, ножиці 

 

13. Нормальна температура 

тіла людини: 

А) 32°С 

Б) 36,6°С 

В) 40°С 

Г) 35 °С 

 

14. Яку функцію виконує 

шлунок: 

А) накопичування харчових 

мас, та їх механічна обробка 

Б) ковтання їжі 

В) вивідну 

Г) розщеплення їжі 

 

15.  Де розташований кишків-

ник? 

А) за грудиною 

Б) в брюшній порожнині 

В) в епігастральній ділянці 

Г) вище печінки 

16. Де розташовані легені? 

А) у грудній порожнині 

Б) у брюшній порожнині 

В)у епігастральній ділянці 

Г) у ротовій порожнині 

 

17.      Чи можна давати дитині пігулки без рекомендації лікаря? 

18.      При забитті будь-якої частини тіла чи можна прикладати 

міхур з льодом? 

19.      Ваші дії при переломі кінцівки. 

20.      Якими будуть Ваші дії при болях спазматичного 

характеру у брюшній порожнині? 

 

 

 

 

    


