JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

KATEGORIE

OBCE LHOTY U POTŠTEJNA

JPO V
EV. ČÍSLO 524219

CVIČNÝ TEST ZNALOSTÍ ZE ŠKOLENÍ 4.10.2017
Příjmení, Jméno: ……………………………………. Funkce: ………………..………
1. 21/P – Lesní požáry se dělí na
a. Podzemní, Pozemní, Korunové
b. Podzemní, Keřové, Korunové
c. Podzemní, Pozemní, Nadzemní
2. 24/P – Při požáru v předškolních zařízeních a základních školách je nutné nejdříve provést
a. Zjištění vodních zdrojů
b. Průzkum a tím zjistit stav evakuace, případně její potřebu
c. Průzkum a zvážit provedení zásahu již během evakuace
3. 25/P – Hašení el. zařízení a vedení pod napětím do 400V vodou je postupem
a. Běžným
b. Neobvyklým
c. Výjimečným
4. 28/P – Při hašení požárů zemědělských objektů je třeba
a. Průzkum zpravidla provádět současně s evakuací zvířat
b. Před zahájením zásahu nejdříve kontaktovat majitele objektu
c. Před zahájením zásahu přivolat na místo veterinárního lékaře
5. 32/P – Tlakové lahve dělíme dle
a. Plnícího tlaku a konstrukce lahve
b. Plnícího tlaku na nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké
c. Plnícího tlaku, konstrukce lahve a výstroje lahve
6. 33/P – Tlaková láhev s acetylenem je značena
a. Bíle
b. Hnědě
c. Bíle, případně hnědě s doplňkovým písmem N
7. 34/P – Při hašení prachů použijeme
a. Roztříštěný vodní proud
b. Plný vodní proud
c. Kombinaci roztříštěného a plného vodního proudu
8. 35/P – Při požárech na pilách a ve skladech dřeva
a. Je nutné nejdříve zajistit dostatek vody a dostupnost vodních zdrojů
b. Při nedostatku sil a prostředků volíme kontrolované vyhoření
c. Při nedostatku sil a prostředků volíme požární obranu
Poučení: Test musí být vyplněn ze 100% a správných odpovědí musí být minimálně 80%. Správná odpověď je platná vždy jen jedna.
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Mobil: 605 191 239 (velitel jednotky)
Mobil: 606 786 116 (zástupce velitele)
E-mail: hasici.lhoty@seznam.cz, Web: sdh.obeclhoty.cz

