JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

KATEGORIE

OBCE LHOTY U POTŠTEJNA

JPO V
EV. ČÍSLO 524219

CVIČNÝ TEST ZNALOSTÍ ZE ŠKOLENÍ 2.8.2017
Příjmení, Jméno: ……………………………………. Funkce: ………………..………
1. 3/OB – Signál všeobecná výstraha je tón sirény
a. V polovině přerušený, o délce 60 sekund
b. Kolísavý, o délce 140 sekund
c. Nepřerušovaný, o délce 140 sekund
2. 4/OB – Pytle pro výstavbu protipovodňových hrází se rozdělují
a. Jednokomorové, Dvoukomorové, Tříkomorové
b. Jednokomorové, Dvoukomorové
c. Jednokomorové, Dvoukomorové, Klasické jednoduché pytle
3. 5/OB – Objektovou evakuací se rozumí
a. Dlouhodobé opuštění ohrožených objektů
b. Krátkodobé opuštění ohrožených objektů
c. Krátkodobé a co nejrychlejší opuštění ohrožených objektů
4. 1/P – Cílem činnosti jednotek při zdolávání požáru je
a. Lokalizace a následná likvidace požáru, až po ukončení nežádoucího hoření
b. Likvidace požáru, až po ukončení nežádoucího hoření
c. Lokalizace požáru
5. 2/P – Druhy požárních útoků jsou
a. Čelní útok, Boční útok
b. Čelní útok, Boční útok, Obchvatný útok, Frontální útok
c. Čelní útok, Obchvatný útok, Frontální útok
6. 3/P – Požární obranu jednotka/y zvolí v případě
a. Při nedostatku sil a prostředků
b. Při nedostatku znalostí místa zásahu
c. Při nedostatku fyzických sil hasičů
7. 4/P – Ze vzdálenějších zdrojů požární vody se organizuje dálková doprava, kterou dělíme
a. Doprava vody hadicovým vedením
b. Doprava vody hadicovým vedením nebo kyvadlovou dopravou
c. Doprava vody hadicovým vedením, kyvadlovou dopravou nebo kombinovaně
8. 5/P – Při zjištění nedostatku vody se provádí opatření
a. Organizační
b. Organizační, Technická, Taktická
c. Organizační, Taktická

Poučení: Test musí být vyplněn ze 100% a správných odpovědí musí být minimálně 80%. Správná odpověď je platná vždy jen jedna.

Vypracoval: Martin Růžička, Velitel jednotky

JSDH Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí
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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

