
Test PO - otázky pro ročník 2018/2019

Č. Otázka Odp.
Neabsolvoval-li nositel dýchací techniky lékařskou prohlídku:

a)      může používat dýchací přístroj při výcviku
b)      nesmí používat dýchací přístroj
c)       může použít dýchací přístroj u zásahu pod dozorem velitele jednotky

Voda má hasící efekt:
a)      chladící a izolující
b)      pouze chladící
c)       chladící a dusivý

Co patří do požárů třídy „A“:
a)      elektrické zařízení pod proudem
b)      hoření pevných organických látek (dřevo, uhlí, papír)
c)       hoření plynných látek

V jakém pořadí se provádí záchrana u požáru:
a)      osob, zvířat, majetku
b)      zvířat, majetku, osob
c)       osob, majetku, zvířat

Zmenšené družstvo jednotky požární ochrany tvoří:
a)      velitel + 2 osoby
b)      velitel + 5 osob
c)       velitel + 3 osoby

Hašení hořícího oleje vodou je:
a)      povoleno, i když voda jej hasí špatně
b)      zakázáno z důvodu jeho přetečení nebo vzkypění a rozstřikování
c)       povoleno jen v případě, že máme dostatečnou zásobu vody

Grafický znak je taktickým označením pro:
a)      velitele družstva
b)      spojku
c)       strojníka

Grafický znak je taktickým označením pro:
a)      strojníka
b)      strojníka zmenšeného družstva
c)       velitele

Grafický znak je taktickým označením pro:
a)      spojku
b)      člena družstva
c)       velitele zmenšeného družstva

Nařídit, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, je oprávněn:

a)      starosta obce
b)      kterýkoliv z hasičů
c)       velitel zásahu
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Č. Otázka Odp.
Jak postupujeme při ohlášení požáru telefonem:

a)      ohlásím jen kde a co hoří
b)      ohlásím své jméno, co hoří, kde hoří a číslo telefonu z kterého volám, počkám u 
telefonu na zpětný dotaz
c)       ohlásím kde hoří a třídu, do které chodím

Požární poplachová směrnice:
a)      upravují postup při evakuaci osob
b)      obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek
c)       vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

Dokumentaci zdolávání požáru tvoří:
a)      požární poplachová směrnice, požární řád, evakuační plán
b)      seznam osob, které budou při požáru pomáhat hasičům při zásahu
c)       operativní plán, operativní karta

Hořlavost je:
a)      schopnost látek vzplanout plamenem
b)      schopnost látek vyvinout takovou teplotu, aby se od ní vznítily jiné látky
c)       schopnost látek vznítit se, hořet nebo žhnout účinkem zdroje vznícení

Nechráněná úniková cesta je:
a)      trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství
b)      je komunikace v objektu, která není zastřešená
c)       je komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství, který nemusí 
být trvale volný

Tuhá paliva (např. uhlí) musí být ve sklepě skladována tak:
a)      aby šla v případně nutnosti přeložit jinam
b)      aby nepřišla do styku s jinými hořlavými materiály nebo vodou
c)       aby k nim byl zabezpečený dostatečný přístup vzduchu

Hořlavá kapalina s teplotou vzplanutí do 21o C je kapalinou:
a)      I. třídy nebezpečnosti
b)      II. třídy nebezpečnosti
c)       III. třídy nebezpečnosti

Smísíme-li dvě hořlavé kapaliny – benzín (I.tř.neb.) a olej (III.tř.neb.), vznikne nám směs:
a)      III. třídy nebezpečnosti
b)      II. třídy nebezpečnosti
c)       I. třídy nebezpečnosti

Mohou být na půdě v okolí komínu skladovány hořlavé látky (např. seno):
a)      ne, nesmí
b)      mohou, pokud je dodržena bezpečná vzdálenost od komínového tělesa nejméně 1 
m
c)       mohou, pokud je dodržena bezpečná vzdálenost od komínového tělesa nejméně 
0,5 m

Kdo může provádět svařovací práce:
a)      kdokoliv, kdo umí pracovat se svařovacím aparátem
b)      pracovník pověřený vedoucím za předpokladu, že je zajištěn požární dozor
c)       pracovník s platným osvědčením pro provádění těchto prací

Okruh 2 – prevence
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Č. Otázka Odp.
Co je to - jednoduchý hasební prostředek, dřevěná tyč, na níž je pružně připevněn polštář 
z pytloviny:

a)      houně
b)      tlumice
c)       lopata

Obleky proti sálavému teplu dělíme na:
a)      použitelné nebo nepoužitelné s dýchacím přístrojem
b)      podtlakové nebo přetlakové
c)       lehké, střední a těžké

Pěnotvorná proudnice pracuje pomocí principu:
a)      vysokého tlaku na výtlačném hrdle čerpadla
b)      přimíchávání pěnidla do vody
c)       přisávání vzduchu na principu ejekčního účinku do pěnotvorného roztoku

SHZ je zkratka pro:
a)      stálehasící zařízení
b)      stálou hasičskou zálohu
c)       stabilní hasicí zařízení

Délka jednoho dílu nastavovacího žebříku je přibližně:
a)      2,7 m
b)      2,5 m
c)       3 m

Maximální sací výška požárních odstředivých čerpadel při ideálních podmínkách je:
a)      7,0 m
b)      7,5 m
c)       8,0 m

Výtlačné příslušenství jsou:
a)      prostředky použité mezi vodním zdrojem a čerpadlem
b)      pouze prostředky použité od čerpadla po rozdělovač
c)       prostředky použité od čerpadla po proudnice

Chlazení nejvíce používaného stroje PS 12 TAZ 1201 je:
a)      vodní dvouokruhové
b)      vodní jednookruhové
c)       vzduchem

Kdo vrací do vozidla technické prostředky, které byly použity při zásahu:
a)      strojník
b)      ten, kdo je z vozidla vzal
c)       kdokoliv

Maximální sací výška se v souvislosti se zvyšováním teploty nasávané vody:
a)      zvětšuje
b)      zmenšuje
c)       nemění
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Č. Otázka Odp.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je složena z fyzických osob, které:

a)      nevykonávají zpravidla činnost v JSDHO jako svoje zaměstnání
b)      vždy vykonávají činnost v JSDHO jako svoje zaměstnání
c)       jsou příslušníky HZS a činnost v JSDHO vykonávají v rámci placených přesčasů

Zrušit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce může obec:
a)      dle rozhodnutí zastupitelstva – kdykoliv
b)      jen se souhlasem starosty SDH
c)       jen se souhlasem HZS kraje

Velitele jednotky SDH jmenuje a odvolává:
a)      starosta SDH
b)      starosta obce
c)       okresní požární rada

Nejstarší dobrovolný hasičský sbor byl založen:
a)      1864 ve Velvarech
b)      1868 v Praze
c)       1861 ve Velkém Meziříčí

První jednoduchá konstrukce pro dopravu vody k ohni byla vyrobena roku:
a)      1650
b)      1750
c)       1850

Hra Plamen pro mladé hasiče do 15 let vznikla roku:
a)      1960
b)      1965
c)       1972

Svaz požární ochrany ČSR se změnil na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce:
a)      1990
b)      1989
c)       1992

Patronem hasičů je:
a)      svatý Petr
b)      svatá Ludmila
c)       svatý Florian

Vynález hadice se připisuje:
a)      holanďanu Van Den Heidenovi v roce 1610
b)      němci Alfredu Keutzigovi v roce 1458
c)       italovi Luigi Vampovi v roce 1736

Rozhodujícím opatřením v rozvoji dobrovolných hasičů v 70. letech 19. století bylo vydání:
a)      „Hasičského patentu“ Marie Terezie
b)      „Řádu policie požárové“
c)       „Hasičského desatera“

Okruh 4 – historie, legislativa, stanovy
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Č. Otázka Odp.
Jak se nazývá záchranná poloha na boku:

a)      stabilizační
b)      stabilní
c)       stabilizovaná

Stabilizovaná poloha na boku se zpravidla použije při:
a)      bezvědomí se zachováním životně důležitých funkcí (dýchá, tepe)
b)      bezvědomí se zástavou životně důležitých funkcí (nedýchá, netepe)
c)       podezření na rozvinutí šoku

Po popálení z těla před obvázáním (sterilním krytím): 
a)   odstraníme veškerý oděv, případná připečená tělesa musejí ihned pryč z 
popáleného místa
b)   odstraníme volné předměty - prstýnky, náušnice, … (dříve, než postižená část 
oteče) 
c)   nic neodstraňujeme, necháme to na lékaře

Jste svědkem epileptického záchvatu:
a)      držíte postiženému otevřená ústa, abyste mohli kontrolovat, zda mu nezapadl 
jazyk
b)      zajistíte postiženého tak, aby se nezranil, násilím mu otevřete čelisti, aby 
se povolil stisk
c)       zajistíte postiženého tak, aby se nezranil, kontrolujete volné dýchací cesty, stisk 
čelistí se nesnažíte překonat

Krvácení z krční tepny zastavíte:
a)      stlačením tepny přímo v ráně
b)      tlakovým obvazem
c)       zaškrcovadlem

Jak vypadá protišoková poloha:
a)   je to jiný název pro stabilizovanou polohu na boku
b)   vleže na zádech, končetiny mírně zvednuté
c)   zvednuté dolní i horní končetiny

Co je první pomocí u zlomenin:
a)      volání rychlé lékařské pomoci
b)      šetrné znehybnění
c)       masáže

Jak se zachováte, uštkne-li někoho zmije:
a)      nic, zmije není nebezpečná
b)      ránu rozřízneme a vysajeme
c)       ránu pokud možno sterilně překryjeme (končetinu znehybníme) a postiženého 
transportujeme k lékaři

Při alergické reakci na štípnutí hmyzem:
a)      chladíme postižené místo aby otok ustoupil
b)      chladíme a sledujeme postižené místo a dýchání
c)       preventivně zajistíme volný průchod v dýchacích cestách

Čím zahajujeme neodkladnou resuscitaci u dospělého člověka: 
a)   umělým dýcháním z úst do úst
b)   uvolněním dýchacích cest (například záklon hlavy, odstranění předmětů z úst) 
c)   masáží srdce
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