STROJNÍK
Vědět jak, vědět kdy vědět proč. To je základ strojníka.
1. Při hašení sněhovým hasicím přístrojem musíme uchopit proudničku za rukojeť,
protože:
a) vysokotlaká hadice by praskla
b) hrozí nebezpečí omrznutí
c) z hygienických důvodů
2. Co znamená zkratka CAS 32:
a) cisternová automobilová stříkačka o obsahu 3 200 litrů
b) cisternová automobilová stříkačka o výkonu čerpadla 3 200 litrů za minutu
c) clonová automobilová stříkačka o obsahu motoru 32 litrů
3. Mezi jednoduché hasební prostředky patří:
a) tlumice
b) RHP
c) džberovka
4.Ruční hasícím přístrojem vzduchopěnovým nelze hasit:
a) el. zařízení pod napětím
b) hořící benzín
c) dřevo
5. Potraviny je nevhodné hasit:
a) pískem
b) ručním hasícím přístrojem vodním
c) ručním hasicím přístrojem sněhovým
6. Která vlastnost vody je pro hašení nejvíc rozhodující:
a) není stačitelná
b) odebírá teplo hořícímu předmětu
c) je elektricky vodivá
7. Sací koš má především za účel:
a) zabránit tvoření víru při sání
b) zabránit vstupu hrubých nečistot do přírodního vedení
c) zabránit vstupu hrubých nečistot do přívodního vedení
8. Tlumice se používá k hašení: upravit množství vody do sacího řádu
a) hořící trávy
b) olejů, barev a laků
c) el. zařízení pod napětím
9. Hydrantový nástavec používáme k odběru vody z:
a) podzemního hydrantu
b) CAS
c) rybníka
10. Z čeho se skládá přívodní vedení:
a) sací koš, ventilové záchytné lanko
b) hadice C, hadice B, proudnice
c) savice, sací koš

11. Při měření vzdálenosti krokování používám jako jednotku dvojkrok, který měří:
a) 0,8 m
b) 1,5 m
c) 2 m
12. Jako značku a obsah má PS 12:
a) Trabant 600
b) Škoda 1200
c) Lada 1200 cm2)
13. Na jaké palivo pracuje PS 12:
a) benzín
b) nafta
c)olej
14. Výkon stříkaček se uvádí v :
a) kilowatech
b) litrech za minutu
c) jednotkách koňské síly
15. Při srovnání výkonu stroje PS 8 a PS 12:
a) je PS 8 výkonnější
b) je PS 12 výkonnější
c) jsou oba stejně výkonné
16. Chlazení motoru PS 12 je prováděno:
a) vzduchem
b) vodou
c) není prováděno
17. Závada na přívodním vedení se projeví:
a) vytékáním vody z čerpadla
b) nenasátím vody
c) bublinami na hladině nádrže
18. Nasátí vody do čepradla pozná strojník podle:
a) změny zvuku stroje
b) výstřiku vody z vývěvy
c) rozsvícení modré kontrolky na přístrojovém panelu stroje
19. Signál velitele kýváním ruky v půlkruhu nad hlavou znamená:
a) nebezpečí
b) vodu stát (stát)
c) pomaleji (zmenšit tlak)
20. Tento grafický znak značí:
a) proudnici
b) hadice C v kotouči

c)

sběrač

