Preventista
,, Je velmi důležité znát, co dělat v případě požárů. Nejdůležitější je však vědět, jak jim
předcházet.´´
1.Telefonní číslo HASIČU je :
a) 150
b) 155
c) 158
2.Telefonní číslo záchranné lékařské pomoci je :
a) 155
b) 150
c) 158
3. Telefonní číslo POLICIE je :
a) 158
b) 150
c) 155
4. Může se vypalovat stará tráva :
a) je zakázáno
b) ano
c) pouze na povolení obecního úřadu
5. Kde se může rozdělávat oheň v přírodě :
a) kdekoli
b) jen na vyhrazených místech
c) mininálně 20 m od lese
6.Může se v lese kouřit :
a) ano
b) je zakázáno
c) pouze když máme popelník
7. Jak postupujeme při ohlášení požáru telefonem :
a) ohlásím své jméno a co hoří
b) ohlásím své jméno, co hoří, číslo telefonu z kterého volám, počkám u telefonu na zpětný dotaz
c) ohlásím kde hoří
8. Jaký signál se používá při ohlašování požáru pomocí sirény :
a) přerušovaný tón po dobu 2 minut
b) stálý tón po dobu 5 minut
c) stálý tón po celou dobu požáru
9. Jak postupujeme při hlášení požáru pomocí sirény :
a) po vyhlášení poplachu jdeme k hasičské zbrojnici
b) po vyhlášení poplachu jdeme zpět k požáru
c) po vyhlášení poplachu zůstaneme na místě a vyčkáme příchodu dospělé osoby (hasiče), kterému
ohlásíme požár

10. Jak poznáme " Ohlašovnu požáru " :
a) je na ní umístěn prapor SDH
b) je na ní vlajka České republiky
c) je na ní umístěn nápis " Ohlašovna požáru"
11. Může být komínové těleso na střeše poškozené :
a) ano
b) ne
c) jen pokud poškození nepřesahuje 50 % celého komínu
12. Jak daleko může být umístěn hořlavý materiál od komínu na půdě :
a) 2 m
b) 1 m
c) 2,5 m
13. Mohou být na půdě umístěny hořlavé kapaliny :
a) ano
b) jen v omezeném množství
c) ne
14. Které tři látky jsou potřebné, aby vznikl požár :
a) hořlavá látka, zápalná teplota, okysličovadlo
b) dusík, hořlavá látka, zápalky
c) dřevo, vzduch, papír
15.Jak musí být komínové těleso upraveno na půdě :
a) celé omítnuto a natřené na bílo
b) natřeno na bílo, omítnuto být nemusí
c) může být upraveno libovolným způsobem
16. Co je to sopouch :
a) vymetací otvor
b) vybírací otvor
c) místo, kde je ke komínu připojen kouřovod
17. Musí být světlo opatřeno krytem na žárovku :
a) ano
b) ne
c) podle možností
18. Na kolik tříd se dělí hořlavé kapaliny :
a) 2
b) 3
c) 4
19. Kolik pohonných hmot (benzín, nafta) můžeme skladovat v garážích pro osobní vozidlo :
a) max. 50 litrů
b) max. 60 litrů
c) max. 40 litrů

20.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.

