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STROJNÍK 

 

Při zkouškách bude hodnoceno: 

 test: 15 otázek z odbornosti strojník 

 praktické zkoušky: 
o 1 otázka z každého okruhu znalostí (2-6) 

o doklad o splnění 1. okruhu nebo 1 otázka z okruhu Strojník - junior 

TEST 

1. Označeni požárního vozidla AP 27 znamená: 

a) cisternová automobilová stříkačka o váze 27 tun 

b) automobilová plošina o výšce 27 metrů 

c) automaticky pěnomet o výkonu 27 m3 

 

2. Dopravní automobil (DA) slouží k: 

a) rychlému zásahu v případě dopravní nehody 

b) dopravě hasebních látek na požářiště 

c) přepravě osob - požárního družstva 

 

3. Mezi základní věcné prostředky nepatři: 

a) přenosný hasicí přistroj  b) hákový žebřík  c) záchranné lano 

 

4. Celková naplň oleje v motoru nejvíce rozšířené motorové stříkačky PS 16 je: 

a) 2 litry    b) 3 litry   c) 4 litry 

 

5. Pokud není v zimním období stroj v provozu, musíme baterii: 

a) nabíjet nejméně 1x za 3 měsíce  

b) úplně vybit, aby nedošlo k jejímu poškození 

c) nabíjet nejméně 1x týdně  

 

6. Pokud čerpáme motorovou stříkačkou kalnou vodu, musíme: 

a) pečlivě kontrolovat teplotu vody v chladícím okruhu 

b) sundat ze savic sací koš, aby nedošlo k jeho zanesení 

c) kalná voda se nikdy nesmí motorovou stříkačkou čerpat 

 

7. Záchytným lanem zajišťujeme: 

a) sací koš 

b) sací požární hadice  

c) motorovou stříkačku 
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8. Tato grafická značka označuje: 

a) tlakovou požární hadici 

b) sací požární hadici 

c) přejezdový můstek 

 

9. Tato grafická značka označuje: 

a) hadicový rozdělovač 

b) přetlakový ventil  

c) hydrantový nástavec 

 

10. Požární ejektor slouží k: 

a) zabránění vstupu hrubých nečistot do čerpadla stroje 

b) k ochraně hadicového vedení 

c) k čerpání vody z větších hloubek (7-20 m) 

 

11. K ochraně hadicového vedeni před vodním rázem slouží: 

a) hadicový rozdělovač  b) hadicový sběrač  c) přetlakový ventil 

 

12. Hákový žebřík se nikdy nesmí: 

a) používat jako žebřík opěrací  

b) pokládat na holou zem 

c) zavěšovat na hranu budovy 

 

13. Tento opticky signál znamená: 

a) Nebezpečí - všichni zpět 

b) Vodu stav 

c) Snížit tlak 

 

 

14. Tento opticky signál znamená:  

a) Nebezpečí - všichni zpět 

b) Vodu stav 

c) Snížit tlak 

 

 

15. Při signalizaci lanem se signál „VODU“ provede: 

a) několikerým trhnutím lana 

b) jedním trhnutím lana 

c) dvojím trhnutím lana 
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řešení: 

1. B 6. A 11. C 

2. C 7. B 12. A 

3. C 8. B 13. B 

4. B 9. B 14. A 

5. A 10. C 15. B 

 

 


