CVIČITEL
´´Opakování je matka moudrosti.´´Proto na vás čeká takové malé opáčko a ještě něco navíc.
1. Telefonní číslo hasičů je :
a) 150
b) 155
c) 158
2. Telefonní číslo záchranné lékařské pomoci je :
a) 155
b) 150
c) 158
3. Telefonní číslo PČR je :
a) 150
b) 155
c) 158
4. Vypalování trávy je :
a) zakázáno
b) povoleno
c) povoleno pouze se souhlasem obecního úřadu
5. Jak postupujeme při ohlašování požáru – hlásíme :
a) své jméno a co hoří
b) své jméno, co hoří, číslo telefonu ze kterého voláme a počkáme na zpětný dotaz
c) kde hoří
6. Jaký signál používáme při ohlašování požáru sirénou :
a) přerušovaný tón po dobu 2 minut
b) stálý tón po dobu 5 minut
c) stálý tón po celou dobu požáru
7. Může být komínové těleso na střeše poškozeno :
a) ano
b) ne
c) jen pokud poškození nepřesahuje 50% celého komínu
8. Co je sopouch :
a) Vymetací otvor
b) vybírací otvor
c) místo, kde je ke komínu připojen kouřovod
9. Kolik pohonných hmot (benzín, nafta) můžeme skladovat v garážích pro osobní vozidla :
a) max. 50 litrů
b) max. 60 litrů
c) max. 40 litrů
10. Který zákon upravuje dění v požární ochraně :
a) zákon č. 87 z roku 1991
b) zákon č. 134 z roku 1995
c) zákon č. 133 z roku 1985 v úplném znění zákona č. 91 z roku 1995 Sb.

11. Při hašení sněhovým RHP musíme uchopit proudničku za rukojeť protože :
a) hrozí nebezpečí omrznutí
b) vysokotlaká hadice by praskla
c) z hygienických důvodů
12. V lese se kouřit :
a) může
b) nemůže
c) může, pokud máme s sebou popelník
13. Ručním hasicím přístrojem pěnovým nelze hasit :
a) Hořící benzín
b) elektrická zařízení pod napětím
c) dřevěné piliny
14. Tlumice se používá k hašení :
a) trávy
b) el. zařízení, které není pod napětím
c) olejů, bare, laků
15. Z čeho se skládá přívodní vedení :
a) savice, sací koš
b) savice, sací koš, PS 12, ventilové a záchytné lanko
c) hadice B, hadice C, proudnice
16. Na jaké palivo pracuje PS 12 :
a) nafta
b) benzín
c) petrolej
17. Jmenovitý výkon stříkaček se uvádí v :
a) kilowatech
b) litrech za minutu
c) metrech
18. Na kolik tříd se dělí hořlavé kapaliny :
a) 2
b) 3
c) 4
19. Které tři faktory jsou potřebné, aby vznikl požár :
a) hořlavá látka, zápalná teplota, okysličovadlo
b) dusík, hořlavá látka, zápalky
c) dřevo, vzduch, papír
20. Jaké znáte pochodové tvary :
a) zástup, trojstup
b) řad, dvojřad
c) trojřad

