Նախնական զինվորական պատրաստություն և անվտանգ կենսագործունեություն
առարկայի օլիմպիադա 2017թ.
Մարզային փուլ
8-9 - րդ դասարան
Տևողությունը՝ 150 րոպե:
Գնահատումը՝ 20 միավորանոց համակարգով:
Յուրաքանչյուր առաջադրանքին տրված ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1(մեկ) միավոր:

1. Տանկի անձնակազմը սովորաբար բաղկացած է լինում՝
ա) 5-6 մարդուց

µ)

4-5 մարդուց

·) 3-4 մարդուց

դ)

2-3 մարդուց

2.Ի՞նչ պարգևներով են պարգևատրվում ՀՀ ազգային և Արցախի հերոսները.
ա) Մարտական Խաչ և Հայրենիք

µ)

Ոսկե Արծիվ և Մարտական Խաչ

·) Հայրենիք և Ոսկե Արծիվ

դ)

Հայաստանի ազգային հերոս

3. Ազիմուտով շարժվել նշանակում է.
ա) Որոշել շարժման ուղղությունը և այն պահպանել նախատեսված նշանակետին
հասնելու համար:
բ) Որոշել շարժման ուղղությունը և այն օգտագործել նախատեսված նշանակետը
շրջանցելու համար:
գ) Գտնել տեղանքում նախանշված կետը և հասնել այդ կետին:
դ) Որոշել շարժման ուղղությունը և շարժվել դեպի նշանակետը

4.Նշվածներից, ո՞րը (ըստ քողարկման և դիտարկման պայմանի) տեղանքի տարատեսակ
չէ.
ա) Բաց

µ)

Կիսաբաց

·) Փակ

դ)

Կիսափակ

5. Քանի՞ համազորային կանոնագրգեր ունի ՀՀ զինված ուժերը.
ա) 1

µ)

3

·) 2

դ)

4

6. Հայտնվելով հակառակորդի իշխանության տակ՝ զինված ուժերի կողմից հիվանդներն
ու վիրավորները ձեռք են բերում՝
ա) Պատանդի կարգավիճակ

µ)

Քաղաքացու կարգավիճակ

·) Գերու կարգավիճակ

դ)

Ռազմագերու կարգավիճակ

7. Գիտակցության ժամանակավոր կորուստ կամ ուշագնացություն է համարվում
գիտակցության կորուստը.
ա) 2-4 րոպե

µ)

5-6 րոպե

·) 3-5 րոպե

դ)

3-4 րոպե

8. Շարքի ճակատի հակադիր կողմը կոչվում է՝
ա) Ետնակողմ

µ)

Թև

·) Թիկունք

դ)

Ետնամաս

9.Կրակային պատրաստության չափանիշը՝
ա)Հակառակորդին առաջին իսկ կրակոցով ոչնչացնելու ունակությունն է
բ) Հակառակորդին առաջին իսկ կրակոցով մասնակի ոչնչացնելու հմտությունն է
գ) Հակառակորդին առաջին իսկ կրակոցով ամբողջությամբ ոչնչացնելու կարողությունն է
դ) Հակառակորդին առաջին իսկ կրակոցով ամբողջությամբ ոչնչացնելն է

10.Քանի՞ համազորային կանոնադրություններ ունի ՀՀ զինված ուժերը.
ա) 4

µ)

3

·) 2

դ)

1

11.Ի±նչ է տեղագրական քարտեզը.
12.Զինծառայողը պարտավոր է հասարակական վայրերում13.Դիտորդը պարտավոր է
14.Հյուսիսային կիսագնդում Արեգակի օգնությամբ հորիզոնի կողմերը որոշելու համար15.Ի±նչ է կոման և ի±նչ է պետք է անել դրա առկայության դեպքում:
16. Ո՞րն է միջազգային մարդասիրական իրավունքի էությունը:
17.Զինվորների

և

սերժանտական

կազմի

համար

սահմանվել

են

հետևյալ

կարգապահական տույժերը՝
18.Հրաձգության ժամանակ պահպանվում են անվտանգության հետևյալ կանոնները.
19. Ո՞րն է կոչվում մագնիսական ազիմուտ:
20. Հայստանի Առաջին Հանրապետության չորս զինվորական նախարարներն էին.

