VELITEL
Při zkouškách bude hodnoceno:


test:
o 10 otázek z testu cvičitel
o 10 otázek z testu velitel



praktické zkoušky:
o 1 otázka z každého okruhu znalostí odbornosti velitel (celkem 4 otázky)

TEST
otázky z testu cvičitel:
1. Tento grafický znak značí:
a) ruční stříkačka (džberová stříkačka)
b) přetlakový ventil
c) sací koš
2. Kolik soutěžících musí minimálně nastoupit v disciplíně „Štafeta požárních
dvojic“?
a) 10
b) 9
c) 5
3. Které nářadí nepatří do disciplíny „Požární útok“ ?
a) hákový klíč
b) džberová stříkačka
c) přetlakový ventil
4. Na disciplíně „PÚ CTIF“ jsou umístěny tyto překážky:
a) lávka, tunel, bariéra 70 cm, vodní příkop
b) lávka, tunel, bariéra s oknem, vodní příkop
c) kladina, tunel, příčné břevno, vodní příkop
5. Mimo disciplínu „ZPV“ musí soutěžící při plnění všech disciplín mít:
a) nasazený opasek
b) s sebou průkaz člena SH ČMS
c) nasazenou přilbu
6. Pochodovým tvarem je:
a) dvojstup

b) trojřad

c) dvojřad
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7. Ukončení vyrovnávání tvaru je na povel:
a) „Upravit“
b) „Přímo hleď“
c) „Vyrovnat“
8. Disciplína „Běh na 60 m“ se:
a) započítává do celkového hodnocení družstev
b) nezapočítává do celkového hodnocení družstev
c) započítává do celkového hodnocení družstev pouze pokud dosáhnou soutěžící
z jednoho družstva pěti platných časů
9. Ve hře Plamen může soutěžit soutěžící mladší 15-ti let. Rozhodující datum pro
určení věku je:
a) datum začátku ročníku hry Plamen - 1. 9.
b) začátek roku - 1. 1.
c) den konání soutěže
10. Na povel „Končit“ hasič:
a) ukončí chůzi pořadovým krokem
b) může přejít z tzv. Pozoru do Pohovu
c) zaujme základní postoj
otázky z testu velitel:
11. Při přijetí ohlášení události pracovník operačního střediska neověřuje:
a) jméno a tel. číslo osoby podávající zprávu
b) věk osoby podávající zprávu
c) přesnou adresu události
12. Trasu jízdy na místo zásahu určuje:
a) řidič vozidla
b) ředitel HZS příslušného kraje
c) velitel jednotky, pokud ji neurčilo operační středisko
13. Velitelem zásahu se stává:
a) velitel jednotky, která k zásahu přijede jako první
b) každý velitel jednotky, která se k zásahu dostaví
c) velitel profesionální jednotky HZS
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14. Za organizovaný průzkum na místě zásahu odpovídá:
a) velitel jednotky, která průzkum provádí
b) velitel zásahu
c) průzkumná skupina, případně její vedoucí
15. Průzkum na místě zásahu provádí:
a) velitel zásahu
b) velitel zásahu a nejméně jeden hasič
c) majitel hořícího objektu
16. Záchrana osob při zásahu:
a) má přednost před záchranou zvířat a majetku
b) nemá přednost před záchranou majetku
c) nemá přednost před záchranou zvířat
17. Při záchraně zvířat - domácí drůbeže je nejlepším způsobem záchrany:
a) pochytat ji do pytlů nebo košů a vynést z ohroženého objektu
b) vynést ven z objektu kohouta a ostatní zvířata jej následují samy
c) vyhnat drůbež ven na volné prostranství pomocí vodního proudu
18. Po ukončení zásahu musí před odjezdem každý hasič:
a) nahlásit veliteli ukončení všech prací, na kterých se podílel
b) doplnit vzduch do dýchacího přístroje, který použil
c) provést kontrolu své osobní výstroje
19. Přehřátí organismu nazýváme také:
a) hypotermií
b) anorexií
c) hypertermií
20. Podle jejich podstaty rozeznáváme výbuchy:
a) fyzikální a chemické
b) malé, střední a velké
c) otevřené a uzavřené
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