
1.Průzkum provádí velitel a nejméně:
a)  jeden hasič
b) dva hasiči
c) tři hasiči

2.Signál nebezpečí všichni zpět provádíme
a) kýváním paží nahoru a dolů
b) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou
c) nataženou paží několikrát kruh před tělem

3.Z     jednoho litru vody vznikne:  
a) 1700 l páry
b) 1200 l páry
c) 1000 l páry

4.Jaké znáte druhy hadic:
a)  mlhové,clonové,plnoproudé
b) sací a výtlačné
c) hadice A,B,C,D

5.Jaké známe druhy přenosných hasících přístrojů
a)  vodní ,pískové,rozprašovací
b) velké , malé
c) vodní,práškové,CO,halonové,pěnové

6.Vývěva u PS 12 je :
a)  pístová
b) plynová na nespálené plyny
c) plynová na spálené plyny

7.Ventilové lano slouží:
a)  jako lano k vytažení savic z vody
b) jako lano sloužící k otevírání ventilu sacího   
    koše nebo ejektoru
c) jako lano sloužící k jištění hasičů při práci ve  
    výškách

8.Pro hoření je nutné
a) hořlavá látka,oxidační činidlo,zdroj zapálení
b) benzín,nafta,dřevo
c) zápalná látka



9.Savice slouží jako:
a) hadice na vytvoření útočného proudu
b) hadice na vytvoření dopravního vedení
c) na vytvoření přívodního vedení od vodního
zdroje k čerpadlu

10.Na hašení elektrického rozvaděče pod
napětím použijeme:

a) vodu jestliže nemáme tak pěnu
b) CO
c) halony jestliže nemáme tak vodu

11.Za vozidlo a bezpečnost jízdy při výjezdu zodpovídá
a)velitel vozu
b)řidič
c)velitel zásahu

12.Výchozí postavení je:
a)postavení čísel u výtlačného hrdla čerpadla stroje
b)postavení čísel u rozdělovače
c)postavení čísel na základně

13.Označení PPS-8 znamená:
a)přenosná motorová stříkačka
b)přívěsná přenosná motorová stříkačka
c)požární stříkačka

14.Lokalizace požáru znamená, že:   
 a. požár je uhašen před příjezdem jednotek PO  

     b. je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky          
         postačují pro jeho likvidaci  

 c. požár je uhašen jednotkami PO   

15  .   Průzkumem se zjišťuje:    
 a. mimo jiné zda jsou ohroženy životy lidí nebo zvířat, zda jsou ohroženy cenné 
materiály, místa, kde se nacházejí, cesta a způsob jejich evakuace  
 b. zda je přítomen ředitel organizace  
 c. jak rychle lze proniknout co nejblíže k ohnisku požáru   
  



1.První předlékařskou pomoc je povinen poskytnout:
a) každý občan pokud neohrozí svůj život
b) jen ten kdo je proškolen
c) jen lékař

2.Nepřímá srdeční masáž a umělé dýchání se provádí u dospělé osoby v poměru (stlačení 
: vdechy):

a)  10:5
b)  30:2
c)  15:3

3.Popáleniny ohrožují postiženého:
a) vykrvácením postiženého
b) rozvojem šoku ,infekcí ztrátou tvaru tkáně
c) ztrátou tkáně ,přehřátí organismu

4.Při popáleninách poskytneme první pomoc tak:
a) uhasíme oheň a postiženého odtáhneme do  
    bezpečí
b) snažíme se zabránit rozhoření ohně
c) zabráníme dalšímu působení tepla,chladíme  
    popálená místa přivoláme lékařskou pomoc

5.Druhy krvácení známe:
a) velké a malé
b) povrchové,hluboké a oděrky
c) tepenné,žilní a vlásečnicové

6.Základní první pomocí u zlomenin je :
a) fixace končetiny,znehybnění kloubu nad a pod  
    zlomeninou
b) obvázání končetiny
c) fixace končetiny jen jestliže to postiženého  
    bolí

7.Postiženého s     poraněním krční páteře nehrozíli další zranění :  
a) z vozidla vytáhneme rychle bez ohledu na 
    jeho stav
b) vyprošťujeme velmi opatrně s předchozím  
     zajištěním krční páteře
c) vyprošťujeme vždy jak se nám chce

8.Jeli zraněný bledý,studeně zpocený má pocit chladu:
a) jedná se pravděpodobně o rozvíjející se šok
b) jedná se o vnitřní krvácení
c) jedná se o zástavu dechu



9.Rychlou zdravotní pomoc přivoláme na čísle:
a) 145
b) 150
c) 155

10.Hlavním příznakem zastavení krevního oběhu je:
a) dušení ,nevolnost mdloba.
b) nehmatný tep,bezdeší ,bezvědomí
c) zraněný nekomunikuje

11.Krvácení z     krční tepny zastavíme  
a)kravatovým šátkovým obvazem
b)sterilním krytí rány
c)stlačením tepny přímo v ráně

12.Hlavní příznakem zástavy krevního oběhu je
a)nehmatný tep na krkavicích a velkých tepnách,bezvědomí
b)bledost,studený pot
c)rozšířené zornice postižený neodpovídá na otázky

13.Při žilním krvácení z     rány vytéká  
a)volně vytéká jasně červená krev
b)rytmicky vystřikuje jasně červená krev
c)volně vytéká temně červená krev

14.Zda postižený v     bezvědomí dýchá zjistíme podle:  
a)rozdílu teploty těla a okolí
b)tepu na tepnách a žilách
c)pohybu hrudníku a podle proudu vydechovaného vzduchu z úst

15.Úpal vzniká
a)pobytem v přehřátém prostředí,kdy se teplota organismu vymyká autoregulaci
b)přímým působením slunečního záření na nechráněnou hlavu,kdy dochází k podráždění 
mozku
c)působením plamene či horké páry na nechráněnou část těla,kdy dochází ke spálení


