PREVENTISTA
Při zkouškách bude hodnoceno:


test: 15 otázek z testu preventista



praktické zkoušky:
o 1 otázka z okruhů znalostí 2-7 Preventista
(celkem 6 otázek)
o doklad o splnění 8. části – doklad o odevzdání 2 prací v soutěži „PO
očima dětí“ nebo o zhotovení plakátů či nástěnky (nebo doklad o splnění
odbornosti „Preventista – Junior“)
o doklad o splnění 1. okruhu nebo jedna otázka z okruhu Preventista - Junior

TEST
1. Jaké je telefonní číslo centra tísňového volání:
a) 150

b) 158

c) 112

2. Plynový sporák může zapojit a uvést do provozu:
a) pouze osoba s oprávněním provádět takové práce
b) pouze hasič
c) kdokoliv
3. Které zařízení nesmíme při odchodu z domu nechat zapojené v elektrické síti?
a) varnou konvici
b) nabíječku mobilního telefonu
c) plynový sporák
4. Na půdě nelze skladovat:
a) seno
b) hořlavé kapaliny
c) starý nábytek
5. Na střeše musí být vždy nainstalován:
a) televizní anténa
b) bleskosvod
c) komín
6. Nevychladlý popel:
a) ukládáme do nehořlavých uzavíratelných nádob
b) necháváme na zemi před kamny, až do vychladnutí
c) vynášíme ihned do popelnice, aby nedošlo k jeho vznícení v kotelně
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7. Uhlí ukládáme do sklepa zásadně:
a) vlhké včetně prachu, aby se předešlo jeho vznícení
b) suché bez prachu
c) vlhké bez prachu
8. Osobní pomoc při zásahu musí poskytnout:
a) každý hasič u zásahu
b) příslušníci policie a záchranné služby
c) každý občan
9. Evakuační zavazadlo by nemělo obsahovat:
a) léky

b) přenosný televizor

c) přenosné rádio

10. IZS je zkratka pro:
a) Integrovaný záchranný systém
b) Integrovanou zdravotní službu
c) Individuální záslužnou činnost
11. Starou trávu:
a) můžeme vypalovat jen na povolení obecního úřadu
b) můžeme vypalovat jen na jaře
c) nesmíme vypalovat
12. Povinnost zajistit čištění komínu má:
a) obec

b) majitel objektu

c) hasiči

13. V garáži se mohou skladovat PHM v množství:
a) libovolném
b) 40 l pro osobní automobil a 80 l pro nákladní automobil
c) 50 l pro osobní automobil a 120 l pro nákladní
14. Pokud skladujeme hořlavý materiál nebo látky na půdě, musí být jeho
vzdálenost od komínu:
a) 0,5 m
b) v libovolné vzdálenosti
c) vetší než 1 metr
15. Nádoby se stlačeným plynem Propan – Butan ukládáme:
a) vždy na dobře větraném místě nad úrovní okolního terénu
b) vždy na dobře větraném místě pod úrovní okolního terénu
c) v kotelně
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