Učební texty – vedoucí III. + instruktor

1 – Historie hasičského mládí
1

Ve kterém roce dostala Praha první požární automobil?
a) 1913
b) 1926
c) 1936

2

Ve kterém roce byly poprvé uděleny odznaky "Mladý požárník"?
a) 1952
b) 1957
c) 1970

3

Ve kterém roce vznikla organizace Mladý požárník ČSPO?
a) 1970
b) 1972
c) 1968

4

Ve kterém roce vznikla celostátní sportovně branná hra Plamen?
a) 1970
b) 1973
c) 1972

5

V roce 1985 byla v nakladatelství Naše vojsko vydána kniha Aloise Štiky. Jak se jmenovala?
a) Mladý hasič
b) Jak hasit požáry
c) Mladý požárník

6

Ve kterém roce vznikl první čerský hasičský sbor ve Velvarech?
a) 1865
b) 1685
c) 1864

2 – Odznaky odbornosti
1

Minimálně kolik odznaků odborností musí splnit kolektiv MH?
a) 0
b) 5 a více
c) max. 5

Stránka 1 z 35

Učební texty – vedoucí III. + instruktor
2

Preventista, kronikář, strojník píší test, který obsahuje … otázek.
a) 15
b) 20
c) 10

3

Pro získání odbornosti VELITEL musí mladý hasič splnit následující:
a) být chytrý
b) mít odbornost CVIČITEL, splnit test a praktickou zkoušku
c) mít odbornost INSTRUKTOR, věk 12-18 let

4

PREVENTISTA JUNIOR má 1 otázku z každého okruhu znalostí (celkem 4 otázky) + doklad o
splnění 5. okruhu. Co je 5. okruhem?
a) doklad o splnění odznaku odbornosti strojník junior
b) předložení kroniky
doklad o odevzdání dvou výkresů v soutěži „PO očima dětí“ nebo o zhotovení plakátů nebo
c)
nástěnky

5

Odbornost PREVENTISTA JUNIOR a STROJNÍK JUNIOR si může mladý hasič plnit do:
a) 15 let
b) 11 let
c) 10 let

6

PREVENTISTA JUNIOR zná:
a) povinnosti strojníka u zásahu
b) příčiny vzniku požáru
c) varovné signály

7

Preventista musí znát varovné signály mimořádných událostí, mezi které patří:
a) Všeobecná výstraha (kolísavý tón po dobu 140 vteřin)
b) Všeobecná výstraha + zkouška sirén (nepřerušovaný tón sirény trvající 140 sekund)
c) Všeobecná výstraha + Požární poplach (přerušovaný tón sirény po dobu jedné minuty)

8

Test pro odznak odbornosti VELITEL obsahuje:
a) 10 otázek z testu PREVENTISTA + 10 otázek z testu VELITEL
b) 10 otázek z testu CVIČITEL + 10 otázek z testu VELITEL
c) 10 otázek z testu STROJNÍK + 10 otázek z testu VELITEL
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9

Primárně určená věková kategorie pro plnění odznaků odborností je:
a) doporučená
b) povinná
c) blbost

10

Odznak odbornosti VELITEL si může plnit kategorie:
a) mladší
b) starší + dorost
c) starší

11

K získání odznaku PREVENTISTA nemusíme znát učební okruh:
a) historii hasičstva
b) integrovaný záchranný systém
c) základní definice požární ochrany

12

Primárně určená věková kategorie pro plnění odbornosti INSTRUKTOR je:
a) 8 -15 let
b) 15 - 18 let
c) 12 - 18 let

03 – Stanovy + Směrnice
1

Řádný člen může být vyloučen, jestliže:
a) hrubě poruší některou základní členskou povinnost nebo svým jednáním poškozuje pověst sdružení
b) se osobně účastní činností sdružení a podílí se na jednání
c) platí členské příspěvky

2

Důkazem členství mladých hasičů je:
a) členský průkaz
b) zápis v kronice kolektivu
c) stejnokroj

3

Po získání kvalifikace I. stupně musí vedoucí procházet vzdělávacími kurzy:
a) s max. frekvencí 1 x za 5 let
b) s min. frekvencí 1 x za 2 roky
c) s min. frekvencí 1 x za 5 let
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Vedoucím kolektivu mladých hasičů se může stát osoba:

4

právně způsobilá osoba starší 20 let, která splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeží a je
členem SH ČMS
právně způsobilá osoba starší 18 let, která splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeží a je
b)
členem SH ČMS
a)

c)

5

právně způsobilá osoba starší 15 let, která splňuje předpoklady pro práci s dětmi a mládeží a je
členem SH ČMS
Základní organizační jednotkou SH ČMS je:

a) okres
b) sbor
c) okrsek

6

Mezi základní práva řádného člena nepatří:
a) zúčastňovat se činnosti sboru
b) podat stížnost proti rozhodnutí kteréhokoli orgánu
c) možnost zvolit si sbor, v němž bude působit

7

Cílem SH ČMS není:
a) sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v oblasti požární ochrany
spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry
b)
a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech
c) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti

8

Mezi základní povinnosti řádného člena nepatří:
a) svobodně vyjadřovat své názory na příslušných jednáních
b) dbát o svou dobrou pověst, pověst sboru, v němž působí a celého sdružení
c) platit členské příspěvky

9

Po jak dlouhé době může vedoucí, který vlastní III. kvalifikační stupeň – MINIMUM, získat
kvalifikaci II. stupeň – VEDOUCÍ:
a) 1 rok
b) 3 roky
c) 5 let

10

Zkratka „CHH“ znamená:
a) Centrum hnutí hasičů
b) Centrum hasičského hnutí
c) Centrum sdružení hasičů
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Kdy se stává fyzická osoba mladým hasičem?

11

po dovršení 3 let věku a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce
této osoby a kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí
od narození, pokud s tím rodiče nebo zákonný zástupce dítěte souhlasí a písemným souhlasem
b)
velitele sboru
a)

c)

12

po dovršení 6 let věku a písemným prohlášením o zájmu stát se hasičem, souhlasí-li s jejím
členstvím rodiče a výbor sboru dobrovolných hasičů
Sjezd SH ČMS svolává:

a) výkonný výbor SH ČMS
b) starosta SH ČMS
c) shromáždění starostů OSH

04 – Stejnokrojový předpis
1

Symboly mladých hasičů jsou:
a) praporky kolektivu MH, obtisky znaků a domovenka kolektivu
b) vycházková bunda s nápisem hasiči, domovenkou a označením odbornosti
c) označení odbornosti, stužky výkonnostních tříd a označení kolektivu MH

2

Pochodeň ve věnci lipových listů najdeme na uniformě...
a) členů hudebních těles hasičů
b) členů odborné rady velitelů
c) čestných funkcionářů (čestný starosta, velitel, preventista)

3

Vzhledem k omezení počtu odznaků, které je možno umístit na stejnokroji, zvolí …, které
odznaky bude člen SH ČMS nosit.
a) starosta OSH ČMS
b) si člen SH ČMS sám
c) starosta SDH

4

Odznaky výkonnostních tříd, zahraniční odznaky odbornosti a výkonnosti se nosí:
a) na pravé straně pod kapsou
b) na pravé straně na kapse
c) na levé straně na kapse

5

Kdo pořizuje stejnokroj pro mladé hasiče?
a) SDH na náklad svůj nebo rodičů
b) OSH ČMS
c) KSH ČMS
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Jak poznáš podle uniformy vedoucího kolektivu?

6

a) 1 rozeta zlatavá o průměru 18 mm
b) 1 rozeta zlatavá o průměru 14 mm
c) 1 zlatavý proužek 5 x 30 mm
Vyznamenání, odznaky a jmenovka se nosí?

7

a) na pracovním stejnokroji, košili
b) na vycházkovém stejnokroji
c) plášti, bundokošili
Domovenku s nápisem „Česká republika“ a nášivku se státním znakem děleným nenosí:

8

a) vedoucí kolektivů
b) starosta SH ČMS a jeho náměstci, zaměstnanci Kanceláře SH ČMS
c) členové VV SH ČMS a ÚKRR, členové Ústředních odborných rad
Mezi odznaky odbornosti nepatří:

9

a) Vedoucí mládeže I-III
b) odznak sv. Floriana
c) Hasič I-III, Preventista I-III
Odznaky odbornosti (Hasič I-III, Preventista I-III, Strojník, Vedoucí mládeže I-III, absolvent
školy) a čestné odznaky se nosí?

10

a) Na pravé straně nad kapsou.
b) Je to jedno.
c) Na levé straně nad kapsou.
Výkonnostní třídy mladých hasičů najdeme na uniformě:

11

a) na levé kapse
b) nad levou kapsou saka ve vzdálenosti 1 cm od švu kapsy
nad pravou kapsou saka ve vzdálenosti 1 cm od švu kapsy a nosí se vždy jen nejvyšší dosažená
c)
třída
Sportovní stejnokroj pro mladé hasiče a dorostence - tepláková nebo šusťáková souprava:

12

a) nemusí být jednotná v celém družstvu
b)
c) musí být jednotná v celém družstvu
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05 – Pedagogika
1

Správný vedoucí musí být:
a) neústupně autoritativní
b) trpělivý, tolerantní a důsledný
c) milý, usměvavý, avšak nerozhodný

2

Při stanovení cíle výchovné práce se řídíme zásadami, mezi které nepatří:
a) příprava taktiky a zvolení si adekvátních prostředků
b) motivace, ta není totiž potřebná
c) jasné definování toho, čeho chceme dosáhnout a sestavení plánu

3

Vzájemné působení jedinců, skupin, velkých společenství na sebe navzájem, se nazývá…
a) komunikace
b) stimulace
c) interakce

4

Speciální pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí,
mládeže a dospělých, kteří mají poruchu chování, se nazývá…
a) pedagogická psychologie
b) etopedie
c) logopedie

5

Za zakladatele pedagogiky jako vědy o výchově bývá považován?
a) Ivan Petrovič Pavlov
b) Jan Amos Komenský
c) Sigmund Freud

6

Jak se nazývá metoda výchovy, kdy každé z dětí může říci svůj názor a přednést své návrhy a
možná řešení?
a) demonstrace
b) výklad
c) diskuse

06 – Psychologie
1

Jak se nazývá období, pro které platí: primární pohlavní znaky (menstruace, poluce), změny
nálad, více introverze, sexuální zvídavost, chápání abstraktních pojmů, snaha lišit se?
a) mladší školní věk
b) střední školní věk
c) starší školní věk
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Vnitřní motivací rozumíme:

2

a) motivy spjaté přímo s nějakou činností (zvídavost, radost…)
b) motivy zprostředkované (odměna-pochvala, trest, osobní hodnoty)
c)
Jak se nazývá období, pro které platí: první tvarová proměna – protažení končetin, nárůst
svalové tkáně, kratší pozornost (bezděčná, krátkodobá, max. 15 minut), extroverze (snadno
se druží, hovornost), soutěživost?

3

a) mladší školní věk
b) střední školní věk
c) starší školní věk
Chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné
osoby nebo věci. Může být fyzická či verbální („Stejně nic neumíš.“):

4

a) stres
b) únik
c) agrese
Jakému temperamentu odpovídá člověk smutný, pomalý, slabý s prožíváním hlubokým?

5

a) cholerik
b) sangvinik
c) melancholik
Typ temperamentu, pro které je typické: dráždivý až vznětlivý, snadno „vyletí“, ale jeho hněv
netrvá dlouho, netrpělivý, panovačný, emočně labilní extrovert.

6

a) melancholik
b) flegmatik
c) cholerik

07 – Právní minimum + úmluva o právech dítěte
Odnětím svobody na 2 až 10 let bude dle § 187 trestního zákona potrestán pachatel:

1

a) který vykoná soulož s dítětem mladším 14 let svěřeným jeho dozoru
b) který podá alkohol osobě mladší 18 let
c)

2

který z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho
zaměstnání
Každé dítě má právo na život, ochranu zdraví před drogami a jinými škodlivými látkami podle:

a) Úmluvy o právech mladých hasičů, která vstoupila pro naši republiku v platnost 6. 2. 1991
b) Úmluvy o právech dítěte, která vstoupila pro naši republiku v platnost 6. 2. 1991
c) Úmluvy o povinnostech dítěte, která vstoupila pro naši republiku v platnost 6. 2. 1991
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Zákony, vládní nařízení a vyhlášky ministerstev vycházejí vždy ve:

3

a) sbírce předpisů
b) sbírce zákonů
c) sbírce listin
Právní normy členíme podle právní síly následovně:

4

a) ústava, ústavní zákony, běžné zákony, nařízení a vyhlášky statutárních orgánů
b) nařízení a vyhlášky obcí a krajů, běžné zákony, vyhlášky ministerstev a ústava
c)

ústava a ústavní zákony, běžné zákony, nařízení vlády a vyhlášky ministerstev, nařízení a vyhlášky
krajů a obcí
Období plné trestní odpovědnosti nastává překročením:

5

a) 14. roku věku
b) 15. roku věku
c) 18. roku věku
Jak se čte: „z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v. z. p. p.“?

6

zákon číslo sto třicet tři z roku tisíc devět set osmdesát pět Sbírky, o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů
zápis čtený sto třicátý třetí a sebraný v roce jedna devět osm pět, o požární ochraně, ve zobecnění
b)
pro pitomce
a)

c)

7

zákon číslo sto třicet tři lomeno tisíc devět set osmdesát pět, o požární ochraně, ve zpracování
poradce parlamentu
Duševní stav pachatele trestného činu v době jeho spáchání, při němž nejsou negativně
ovlivněny schopnosti pachatele rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, se
nazývá…

a) mladistvost
b) příčetnost
c) nepříčetnost

8

Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán:
a) odnětím svobody na dvě léta až deset let
b) nebude potrestán
c) odnětím svobody až na jeden rok

9

Ústava je:
a) ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
b) obecní vyhláška
c) běžný zákon č. 1/1993 Sb., vydaný Parlamentem ČR
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Podle Úmluvy o právech dítěte má každé dítě od narození právo:

10

a) rozhodovat samo o sobě
b) na jméno, státní příslušnost, znát své rodiče a právo na jejich péči
c) nemá žádná práva
Podle zákona č. 379/2005 Sb. se zakazuje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje osobám
mladším:

11

a) 15 let
b) 14 let
c) 18 let
Proč bychom si měli prostudovat zákonné normy?

12

a) protože těch témat máme ještě málo
b) studovat zákony nemusíme, je to úplně zbytečné
c) protože neznalost zákona neomlouvá

08 – Ekonomika
Plátce vždy dostane příjmový doklad:

1

a) originál
b) kopii
c)
Kdo se podílí na sestavení rozpočtu kolektivu mladých hasičů?

2

a) jednatel SDH
b) hospodář SDH, vedoucí kolektivu
c) starosta obce
Každý rozpočet se skládá ze dvou částí, jsou to:

3

a) aktiva a pasiva
b) příjmové a výdajové doklady
c) přepokládané příjmy a výdaje
Příjmy z vlastní činnosti:

4

a) nejsou účelově vázány
b) jsou účelově vázány
c)
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5

Rozpočet se skládá z:
a) potřebných příjmů
b) předpokládaných výdajů
c) předpokládaných výdajů a potřebných příjmů

6

Dotace jsou určeny:
a) na cokoli
b) pouze na tábory
c) na tábory, materiálově-technické vybavení a volnočasovou aktivitu

7

Finanční dar lze poskytnout:
a) prostřednictvím sponzorské smlouvy
b) prostřednictvím darovací smlouvy
c) prostřednictvím ústní domluvy

8

Předpokládané příjmy (u jednotlivých akcí):
a) jsou zdroje, které nám finančně pokryjí výdaje
b) jsou zdroje, které dostaneme od sponzorů
c) zahrnují příjmy za celoroční činnost

9

Doklad o zaplacení nazýváme:
a) výdajový doklad
b) příjmový doklad
c) účet

10

Předpokládané výdaje:
a) zahrnují vše, co budeme muset zaplatit před akcí
b) zahrnují vše, co budeme muset zaplatit před, v průběhu i po akci
c) zahrnují vše, co budeme muset zaplatit po akci

11

Doklad o převzetí hotovosti – příjmový doklad musí obsahovat:
a) datum narození, účel platby a podpis
b) datum, jméno toho, od něhož jsou peníze přijaty, účel platby, podpis příjemce, razítko organizace
c) datum a účel platby

Stránka 11 z 35

Učební texty – vedoucí III. + instruktor
12

Část peněz, např. peníze složené do úschovy, která je za ideálních podmínek vratná, nebo se
za horších okolností použije na úhradu nákladů, se nazývá…
a) záloha
b) dar
c) kauce

09 – Dokumentace kolektivu
1

K čemu slouží kronika:
a) k ničemu, je zbytečná
b) potvrzuje splnění úkolů celoroční činnosti kolektivu
c) k získání odznaku kronikář

2

Kdy je členský průkaz neplatný?
a) chybí podpis starosty, chybí fotografie
b) chybí podpis člena, chybí fotografie, nemají záznam o zaplacení členského průkazu
c) chybí podpis okresu, chybí fotografie, nemají záznam o zaplacení členského průkazu

3

Jakým způsobem zdobíme kroniky?
a) jakoukoliv vhodnou formou výzdoby
b) pouze vlepením fotografií
c) žádným, může v nich být jen psaný text

4

Kronika kolektivu:
a) píše ji vedoucí, dětí se to netýká
b) je jedním z nejdůležitějších dokumentů
c) zbytečnost, jen zdržuje čas, který může být věnován tréninku

5

Každý kolektiv, který má právní subjektivitu, musí vést:
a) hospodářskou dokumentaci
b) projektovou dokumentaci
c) nemusí vézt žádnou dokumentaci

6

Pokud budeme mít nástěnku na veřejných prostranstvích, na co bychom neměli
zapomenout?
a) dát i jiným sdružením a spolkům šanci zde něco vyvěsit
b) jeho obsah pravidelně aktualizovat
c) vyvěsit sem seznam členů včetně dat narození a bydliště
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7

Ztratím-li členský průkaz:
a) OSH mi vystaví nový se stejným číslem průkazu s výrazným nápisem DUPLIKÁT
b) budu vyloučen z SH ČMS
c) nový mi vystaví Policie ČR

8

Co musí členský průkaz mít, jinak by byl neplatný?
a) aktuální zdravotní stav člena
b) adresa, kde člen bydlí
c) razítko OSH, které částečně překrývá pravý dolní roh fotografie

9

Kolik registračních listů by měl vedoucí kolektivu vyplnit?
a) 1, který odevzdá na OSH
b) 2, jeden odevzdá na OSH a druhý na místní Obecní úřad nebo Magistrát města
c) 3, jeden uloží u starosty SDH, druhý dodá na OSH a třetí založí v archivu kolektivu

10

Co vždy obsahuje první strana v kronice každého nového ročníku hry Plamen?
a) jmenný seznam všech členů družstva a jejich vedoucích
b) jména vedoucích
c) fotografii družstva

11

Proč by si měl vedoucí kolektivu vést evidenci docházky?
a) aby vykázal nějakou činnost
b) je důležitá pro dokladování skutečnosti, že dítě ten den opravdu bylo nebo nebylo na schůzce
c) protože má málo papírů

12

Jakým způsobem můžeme rozdělit dokumentaci?
a) povinná, nepovinná.
b) povinná, pomocná, dle zákona
c) dle pravidel sdružení, ze zákona, doporučená

11 – Hygiena + jídelníček
1

Kdo může vařit na dětských akcích?
a) trenér
b) kdokoliv
c) člověk, který vlastní zdravotní průkaz k práci s potravinami
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Jídlo a pití by mělo být do celého dne rozloženo v ideálním případě:

2

a) především odpoledne, do oběda téměř nejíme
b) v průběhu celého dne stejně od snídaně až do doby těsně před spánkem
c)

3

v průběhu celého dne, více než polovina během dopoledne a oběda, poslední jídlo nejpozději 30
minut před spánkem
Deratizace je:

a) hubení hmyzu
b) pěstování hmyzu
c)

4

hubení zdravotně nebezpečných nebo hospodářsky škodlivých hlodavců, zejména domácích myší,
potkanů a krys
Místnost pro spaní by měla být:

a) co nejmenší, aby dětem nebyla zima
b) co nejvíce vytopená
c) dobře vyvětraná a má mít okolo 15°C

5

Mezi zakázané potraviny patří:
a) sušenky, chléb, máslo, sýr, marmeláda
b) přesnídávky, jogurty, ovoce, zelenina
c) jídla ze syrových nebo polosyrových vajec, majonéza, tatarka, šlehačka…

6

Která nabídka obsahuje potraviny vhodné na delší výlet do přírody (například na polní dny)?
a) čokotatranka, vysočina, vepřová konzerva, bílý jogurt
b) kolínka (těstoviny), jablko, paštika, kečup
c) špekáčky, Bebe sušenky, rýže, kuřecí stehna – na rizoto

10 – Zdravověda
1

Jak poznáte, že je zraněný v bezvědomí?
a) poloha je zhroucená, svaly ochablé, chybí reakce na okolní podněty
b) končetiny jsou v křeči, nereaguje na žádné podněty, leží na zádech
c) svaly jsou ochablé, je přítomno masivní krvácení

2

Epileptika při záchvatu:
a) přikryjeme dekou a uložíme do protišokové polohy
b) nedržíme, pouze odklidíme předměty, o které se může poranit
c) pevně držíme, aby se nezranil
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3

Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo:
a) nad i pod ránou
b) nad ránou, tj. blíže k srdci
c) pod ránou, tj. dál od srdce

4

V první řadě ošetřujeme:
a) zlomenou ruku (fixací pomocí dvou klacků a šátku, případně dlah, máme-li je u sebe)
b) bezvědomí (snažíme se postiženého probudit)
c) tepenné krvácení

5

Při prohledávání zraněného nejdříve zkontrolujeme:
a) životně důležité funkce (vědomí, dýchání, tep)
b) přítomnost zlomení dlouhých kostí
c) zda má u sebe kartičku zdravotní pojišťovny

6

Jak vypadá stabilizovaná poloha?
a) na zádech, končetiny zvedneme a podložíme
b) na zádech se zakloněnou hlavou
c) na boku s lehkým záklonem hlavy

7

Polijete si ruku vařícím čajem, co uděláte?
a) ihned zabalím do horkého mokrého hadru, ale příliš nechladím, mohlo by dojít k otoku nebo šoku
b) ihned chladím, a pokud je to vážné, volám lékaře
c) ihned volám lékaře, neboť každá popálenina ruky je vážná a hrozí odumření celé ruky!

8

Jak se nazývá záchranná poloha na boku:
a) stabilizovaná
b) stabilní
c) stabilizační

9

Co nepatří mezi příznaky úpalu?
a) vlhká kůže
b) horečka (až 41° C)
c) závratě a zrychlený dech
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Při zasažení elektrickým proudem nejdříve:

10

a) uložíme postiženého na izolační podložku
b) vypneme pojistky/jističe
c) zkontrolujeme stav vědomí postiženého
U úžehu se na rozdíl od úpalu chladí především:

11

a) hlava
b) končetiny
c) celé tělo
Kdy zahájíte zevní srdeční masáž?

12

a) jen pokud u poraněného nenahmatám puls
b) pokud masivně krvácí
c) pokud je poraněný v hlubokém bezvědomí, nedýchá a není možné nahmatat pulz

14 – Cvičební řád
Po povelu „Směr přímý, pochodem v chod!“ vykročí hasiči:

1

a) levou nohou
b) je to jedno, jenom se musí předem domluvit
c) pravou nohou
Postoj, kdy hasič zůstává na svém místě ve tvaru; ukročí levou nohou vlevo do vzdálenosti
40 cm a zároveň spojí ruce za zády tak, že hřbet dlaně levé ruky vloží do dlaně pravé ruky,
nemluví a nesnižuje svou pozornost:

2

a) pohov
b) volno
c) pozor
Pojmem „Křídlo“ rozumíme:

3

a) horní končetinu dvojnohých, teplokrevných a vejce snášejících obratlovců
b) přední nebo zadní stranu tvaru
c) pravou nebo levou stranu tvaru
Povel „Pohov“ se provede:

4

a) volným postojem, možnost polohlasného rozmlouvání a upravení ústroje
b)

postavením zpříma, patami nohou u sebe a špičkami na stejné úrovni rozevřenými na šířku
chodidla; tělo je vzpřímeno

c) úkrokem levé nohy na vzdálenost 40 cm a spojením rukou za zády
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Jak daleko stojí první hasič za velitelem v nástupovém tvaru družstva:

5

a) dva kroky
b) tři kroky
c) jeden krok
Základním postojem se rozumí:

6

vzpřímený postoj, paty sražené u sebe, špičky mírně od sebe, paže volně podél těla, dlaně
přirozeně sevřené, ramena stažená dolů, hrudník vypnutý, vytažená hlava, pohled přímo před sebe
b) postavení ve frontě na oběd
a)

c) vydržet stát bez opory na jedné noze min. 5 minut

7

Při povelu „Vpravo v bok“:
a) se provede otočení vpravo o 90°
b) se provede otočení vlevo o 90°
c) se provede otočení vpravo o 180°

8

Uvedení tvaru do pohybu se provede povelem:
a) „Pochodem klus“
b) „Pochodem v chod“
c) „Jdeme, aaá levá!"

9

Povelem „Zákryt“:
a) se kryjeme před palbou střelců
b) se vyrovnává pochodový tvar
c) se vyrovnává nástupový tvar

10

Při povelu „Čelem vzad“:
a) se provede otočení na místě vlevo o 90°
b) se provede otočení na místě vlevo o 180°
c) se provede otočení na místě vpravo o 180°

11

Povelem „Vyrovnat“:
a) se vyrovnává pochodový tvar
b) se vyrovnává nástupový tvar
c) se vyrovnají jednotlivé hadice vedle sebe
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12

Zdravit rukou v tvaru se může:
a) pouze s pokrývkou hlavy
b) pouze bez pokrývky hlavy
c) s pokrývkou i bez pokrývky hlavy

12 – Bezpečnost práce
1

Po hlavních jídlech (snídaně, oběd, večeře) se vyvarujeme fyzicky namáhavým výkonům.
Nesoutěžíme, necvičíme přibližně:
a) jednu hodinu
b) hodinu a půl
c) půl hodiny

2

Při práci s ostrým nářadím platí:
a) podávat nářadí špicí či ostřím k zemi
b) podávat nářadí jen osobě starší 15 let
c) podávat nářadí špicí či ostřím k tělu přebírajícího

3

Při střelbě ze vzduchovky, luku, kuše, malorážky na stanovišti střelby:
a) probíhá vše na pokyn vedoucího
b) probíhá vše na pokyn nejstaršího
c) každý si dělá, co chce

4

Vzduchovka se přenáší s největší opatrností, a to vždy:
a) nabitá
b) zalomená
c) natažená

5

Dřevo štípeme na pevném podkladu:
a) na zemi
b) na špalku
c) na kameni

6

Při nočních hrách je důležité:
a) zabezpečit děti píšťalkami a určit nouzový signál
b) zjistit, kdo je největší strašpytel
c) pobavení dětí a vedoucích
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Při chůzi na silnici:

7

a) hrajeme jen ty hry, které nejsou náročné na prostor
b) dbáme nejvyšší pozornosti a při šeru použijeme svítidla či blikačky
c) útvar chodců je tvořen dětmi od nejmladších po nejstarší
Při bouřce bychom se měli zbavit:

8

a) textilních předmětů
b) kovových předmětů
c) všeho, co mám v kapse
Co bychom měli omezit při činnostech v místnosti:

9

a) nic při dodržování domluvených zásad
b) hrát hry
c) lezení po výškách, stoupání na židle a stoly, skákání, házení, klouzání, hraní míčových her
Můžeme na ohraničení ohniště použít kameny z potoka a vlhkých míst

10

a) ano
b) ne – hrozí poranění štěpinou kamene při jejich praskání a pukání vlivem vytvořené vodní páry
c)

11

Pokud využije organizovaný útvar chodců pro chůzi chodník, pak musí jít:
a) vpravo, nejvýše ve dvojstupu
b) je to jedno, záleží na skupině
c) vlevo, nejvýše ve dvojstupu

12

Při pobytu u lesa:
a) odpadky necháme na místě v popelnicích, které vyváží lesní služba
b) pro obhospodaření ohně pokácíme maximálně 2 menší stromy
c) sbíráme klest, chováme se jako na návštěvě, můžeme případně sbírat lesní ovoce a houby

13 – Hasičské minimum
1

K čemu slouží vývěva?
a) k vyvinutí napětí z akumulátoru na PMS 12, aby dobře startovala v chladném počasí
b) k nasátí vody do čerpadla
c) součást hadicového vedení – slouží ke zvýšení tlaku a delšímu dostřiku vody
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2

Jakým pohybem pravé ruky vyjádříte signál „Nebezpečí. Všichni ZPĚT!“
a) kmitání paží nahoru a dolů - do strany
b) nataženou paží několikrát kruh před čelem
c) nataženou paží několikráte půlkruh nad hlavou

3

Jaké jsou podmínky pro hoření?
a) hořlavá látka, dusík, hasební látka
b) kyslík, zápalná teplota, hořlavá látka
c) zápalná teplota, hořlavá látka, hasební látka

4

Co je plnivem sněhového hasicího přístroje?
a) suchý prášek
b) inertní plyn
c) ledová tříšť

5

Může občan skladovat hořlavé látky v půdních prostorách?
a) ano, nejméně ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa
b) nemůže
c) ano, nejméně v minimální vzdálenosti 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa

6

Elektrické rozvaděče pod proudem NENÍ možné hasit:
a) vodou a pěnou
b) vodou a CO2.
c) vodou, pěnou a CO2

7

Na čem je založen základní princip hašení?
a) na použití nejvhodnější hasební látky
b) na včasném vyhlášení požárního poplachu
c) na odebrání jedné z podmínek hoření

8

Do třídy požáru A (hoření pevných organických látek, látky hořící plamenem nebo žhnoucí)
zařadíme:
a) benzín, nafta, laky
b) uhlí, sláma, rašelina
c) hořčík
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Každý hasič je při zásahu s dýchací technikou:

9

a) není povinen sledovat čerpání vzduchu ze svého přístroje
b) povinen sledovat čerpání vzduchu z přístroje ostatních členů jednotky
c) povinen sledovat čerpání vzduchu ze svého přístroje
Co je to lokalizace požáru?

10

zajištění požářiště tak, že se požár už dále nešíří (doba, kdy je na požářišti dostatečné množství sil a
prostředků)
b) požár je uhašen a nehrozí jeho další šíření
a)

c) doba, kdy se na místo požáru dostaví všechny povolané JPO

11

Signál "Stát, vodu stav" rukou nebo svítilnou provádíme:
a) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou
b) nataženou paží několikrát kruh před čelem
c) vzpažit a připažit

12

Při nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý (CO), který je:
a) jedovatý a výbušný
b) nehořlavý, zdraví neškodný a má samohasící účinky
c) zdraví neškodný, ale při vyšších koncentracích způsobuje edém (otok) plic

15 – Zásady pobytu v přírodě
1

Na mapě v měřítku 1:50 000 jsme naměřili vzdálenost 6 cm, kolik je to ve skutečnosti?
a) 2 km
b) 3 km
c) 4 km

2

Úhel 90° na buzole odpovídá světové straně:
a) jih
b) východ
c) západ

3

Azimut je:
a) jméno dobyvatele severního pólu
orientovaný úhel, který svírá určitý směr (pochodová osa, směr k pozorovanému objektu, směr
b)
pohybu …) od směru severního
c) úhel mezi severním a jižním magnetickým pólem

Stránka 21 z 35

Učební texty – vedoucí III. + instruktor
Dřevo a kůra, kterého stromu hoří i mokré, a tím pádem nám poslouží v přírodě i ve vlhkém
počasí.

4

a) bříza
b) borovice
c) dub
Jak se jmenuje jehličnatý strom s rovnými kmeny a větvemi v přeslenu, jeho šišky na větvích
nevisí, ale vyrůstají směrem nahoru, ve stáří se rozpadají, jeho dřevo patří mezi měkká dřeva.

5

a) borovice
b) smrk
c) jedle
Jakou vodu používáme při vaření v přírodě?

6

a) pitnou vodu, podle možností místních zdrojů (studna apod.)
b) zásadně pitnou a z ověřených zdrojů
c) z přírodních zdrojů, zásadně po převaření

II. část – Směrnice
Plamen - Pokus může být opakován:

1

O1P

a) došlo-li během plnění disciplíny k neúmyslnému vykročení soutěžícího z dráhy
b)

došlo-li k technické závadě na překážce nebo jiném nářadí, které poskytnul pořadatel a je-li podán
protest s přímým odkazem na chybu tohoto nářadí

c) došlo-li k technické závadě na motorové stříkačce, kterou má družstvo vlastní

2

Plamen - Do vyšších kol postupují ve hře Plamen jen družstva kategorie:

O1P

a) mladší i starší
b) mladší
c) starší

3

Plamen - Doporučený vstupní věk dětí pro hru Plamen je:

O1P

a) 6 let
b) 12 let
c) 7 let

4

Plamen - Chybný start je pokud:

O1P

a) soutěžící opustí své místo na startu až po odstartování
b) soutěžící opustí své místo na startu rukou nebo nohou před odstartováním
c) soutěžící přesahuje hlavou nad dráhou přes startovní čáru
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Plamen - Družstvo soutěží ve stejnokroji či ve sportovním oblečení:

5

O1P

a) kalhoty překrývají zcela stehna a lýtka; triko s krátkým rukávem
b) kalhoty překrývají zcela stehna a lýtka; blůza nebo triko s dlouhým rukávem
c) kalhoty překrývají zcela stehna a kolena; triko s dlouhým rukávem
Plamen - Organizátorem všech soutěží hry Plamen v ČR je:

6

O1P

a) jakékoliv občanské sdružení působící na úseku požární ochrany
b) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS)
c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s SH ČMS
Dorost - Soutěže dorostu probíhají v kategoriích:

7

O1D

a) družstva dorostenců, dorostenek a smíšená
b)

družstva dorostenců, dorostenek, smíšená, hlídky dorostenců, dorostenek, smíšené a jednotlivci dorostenky a dorostenci

c) družstva dorostenců, dorostenek, smíšená a jednotlivci - dorostenky a dorostenci
Dorost - Rozhodčí v cíli:

8

O1D

a) rozhoduje zda závodník doběhl se všemi ochrannými pomůckami
b) může vykonávat současně funkci časoměřiče
c) potvrzuje platnost pokusu
Dorost - Pro kategorii smíšených družstev platí:

9

O1D

a) pravidla všech disciplín jako pro kategorii dorostenek
b) pravidla všech disciplín jako pro kategorii dorostenců
c)

10

pravidla pro kategorii dorostenek v disciplínách "Závodu požárnické všestrannosti, požárním útoku a
štafetě 4x100 m
Dorost - Platnost pokusu potvrzuje:

O1D

a) rozhodčí
b) hlavní rozhodčí
c) rozhodčí disciplíny

11

Dorost - Vedoucí družstva:

O1D

a) musí být starší 15 let
b) musí být starší 21 let
c) musí být starší 18 let
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12

Dorost - Protest proti hodnocení vlastního družstva podává vedoucí:

O1D

a) hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu
b) rozhodčímu disciplíny do 15 minut po ukončení pokusu
c) rozhodčímu disciplíny do 10 minut od ukončení pokusu

13

Plamen 4x60 m - Soutěžící mimo soutěžícího na prvním úseku stojí:

O2P

a) vždy musí stát v předávacím území
b) mohou se postavit libovolně v rozběhovém nebo předávacím území
c) vždy na začátku rozběhového území

14

Plamen 4x60 m - Hadice na štafetu mohou mít koncovky:

O2P

a) u mladší kategorie pouze koncovky DIN, u starší DIN nebo ROTT
b) libovolné
c) DIN

15

Plamen 4x60 m - Šířka dráhy při štafetě 4x60 m je:

O2P

a) 2,4 až 2,5 m
b) 1,2 m
c) libovolná

16

Plamen 4x60 m - Rozběhové území má délku:

O2P

a) 10 m před předávacím územím
b) 5 m za předávacím územím
c) 5 m před předávacím územím

17

Plamen 4x60 m - Ohraničující čára u kladiny označuje:

O2P

a) konec břevna kladiny a začátek seběhového můstku
b) místo, kam mohou dopadnout hadice při rozhození
c) konec seběhového můstku

18

Plamen 4x60 m - Pokus je neplatný:

O2P

a) pokud soutěžící seskočí z kladiny před ohraničující čárou
b) pokud soutěžící napojuje proudnici na koncovku hadice za běhu
c) pokud soutěžící postaví po přenesení PHP na podložku tak, že jeho obrys přesahuje obrys podložky
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Dorost 4x100 m - Při probíhání závodníka cílem musí (jinak neplatný pokus):

O2D

a) musí být uhašena hořlavá látka v kádi
b) musí ostatní závodníci stát v úseku, ve kterém předali proudnici
c) musí hasící přístroj stát na podložce

20

Dorost 4x100 m - Žebřík se při startu prvního člena štafety 4x100 m:

O2D

a) musí dotýkat země až do odstartování
b) musí dotýkat země do povelu POZOR
c) nemusí dotýkat země, je to věcí závodníka

21

Dorost 4x100 m - Soutěžícímu spadla štafeta před překážkou a po vrácení se štafetou znovu
překážku nepřekonal:

O2D

a) štafeta obdrží 10 tr.bodů
b) štafeta obdrží 20 tr.bodů
c) pokus je neplatný

22

Dorost 4x100 m - Soutěžící při doběhu do cíle musí:

O2D

a) odpojit proudnici až na pokyn rozhodčího
b) protnout cílový paprsek elektrické časomíry
c) položit napojenou proudnici za cílovou čarou

23

Dorost 4x100 m - Po rozměření drah musí být v jedné rovině:

O2D

a) start
b) cíl
c) překážka - kladina

24

Dorost 4x100 m - Do hodnocení v disciplíně se družstvu započítává:

O2D

a) čas lépe umístěné štafety
b) čas hůře umístěné štafety
c) čas lépe umístěné štafety, pokud v ní nestartoval některý soutěžící z druhé štafety

25

Plamen Št.dvojic - Když velitel neproběhne kolem hydrantového nástavce vlevo:

O3P

a) pokus je neplatný
b) velitel si může vybrat, protože nástavec není součástí hadicového vedení
c) hodnotí se 10 tr.body jako chození po nesprávné straně
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Plamen Št.dvojic - V případě dvou štafet se vykonává disciplína:

O3P

a) po sobě v jedné dráze
b) dle rozhodnutí vedoucího v jedné či dvou drahách
c) současně ve dvou drahách

27

Plamen Št.dvojic - Soutěžící při plnění úkolu šlápne na hadici:

O3P

a) hodnocení situace závisí na libovůli rozhodčího
b) tato situace není hodnocena jako chození po nesprávné straně vedení, tj. bez penalizace
c) tato situace se hodnotí jako chození po nesprávné straně vedení, tj. 10 tr.bodů

28

Plamen Št.dvojic - Hadice se může začít svinovat:

O3P

a) jakmile závodník, který bude hadici svinovat k ní přiběhne
b) až po jejím přeložení členem štafety, kterému tato činnost přísluší
c) jakmile závodník, který hadici překládá, ji uchopí

29

Plamen Št.dvojic - Doba na přípravu pokusu je:

O3P

a) není definována
b) 2 minuty
c) 5 minut

30

Plamen Št.dvojic - Kolik štafet může postavit 9-ti členné družstvo

O3P

a) dvě štafety + dva velitele
b) dvě štafety bez velitele
c) dvě štafety + jeden velitel

31

Dorost Dvojboj - Na dvojboji musí PHP při doběhnutí závodníka:

O3D

a) stát na podložce, nesmí se dotýkat země
b) nesmí se dotýkat země, nemusí stát
c) stát

32

Dorost Dvojboj - Překročí-li soutěžící dobu stanovenou na přípravu pokusu:

O3D

a) pokus je neplatný
b) pokus bude zatížen 10 trestnými sekundami
c) pokus je platný, doba na přípravu není stanovena
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Dorost Dvojboj - Závodník musí doběhnout do cíle:

O3D

a) s výstrojí a výzbrojí, se kterou odstartoval
b) s PHP, který odloží za cílovou čárou
c) se startovním průkazem, který předloží v cíli rozhodčímu

34

Dorost Dvojboj - Při dvojboji nesmí soutěžící:

O3D

a) přenášet PHP v jedné ruce
b) proběhnout cílem bez napojené proudnice
c) překonat první překážku skokem plavmo

35

Dorost Dvojboj - Při překonání překážky ji může soutěžící překonat:

O3D

a) libovolným způsobem
b) musí se alespoň jednou rukou chytit za vrchní část bariery s oknem
c) libovolným způsobem, nesmí použít zavětrovacích vzpěr a skoku plavmo

36

Dorost Dvojboj - Doba na přípravu pokusu v disciplíně dvojboj je:

O3D

a) do 5 minut
b) do 1 minuty
c) do 2 minut

37

Plamen PÚ - Může soutěžící při stříkání do terčů opírat proudnici o zem:

O4P

a) ano
b) může opírat proudnici pouze o jiného člena družstva
c) ne

38

Plamen PÚ - Jako terče pro požární útok:

O4P

a) mohou být použity terče pro požární sport
b)

mohou být použity terče pro požární sport, pokud je možno nastavit signalizaci terčů při nastříkání 5
litrů vody

c) nesmí být použity nástřikové terče pro požární sport

39

Plamen PÚ - Rozhodčí může dát družstvu pokyn k přípravě základny:

O4P

a) je-li družstvo připraveno u základny v plném počtu 7 členů
b) je-li u základny připravena motorová stříkačka
c) je-li na ní umístěna PS včetně přetlakového ventilu, je-li používán
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Plamen PÚ - Motorová stříkačka:

O4P

a) musí být nastartována po celou dobu přípravy družstva
b) musí být v chodu před odstartováním družstva
c) nesmí být nastartována před odstartováním družstva

41

Plamen PÚ - Může při přípravě základny pomáhat vedoucí kolektivu:

O4P

a) nesmí
b) může pomáhat vedoucí a rozhodčí základny
c) může

42

Plamen PÚ - Pokud hrozí nebezpečí zranění soutěžících a zasáhne pověřená osoba-dospělý
strojník:

O4P

a) pokus je neplatný
b) je to důvod pro opakování pokusu
c) pokud při tom družstvo dokáže srazit terče, je pokus platný

43

Dorost PÚ - Doba na přípravu pokusu PÚ je:

O4D

a) do 5 minut
b) do 2 minut
c) do 5 + 2 minut

44

Dorost PÚ - Terčík na dráhu PÚ může umístit :

O4D

a) rozhodčí
b) kdokoliv
c) soutěžící nebo vedoucí

45

Dorost PÚ - Kolik ks hákových klíčů se používá při disciplíně PÚ:

O4D

a) nejvíce 4
b) libovolný počet dle rozhodnutí vedoucího
c) nejvíce 2

46

Dorost PÚ - Při stříkání do terčů se soutěžící, který neprovádí nástřik, dotýká čáry stříkání:

O4D

a) pokus je platný, čáry se nesmí dotýkat soutěžící, který provádí nástřik terčů
b) pokus je platný, čáry se může dotýkat, nesmí ji ale překročit
c) pokus je neplatný, čáru nesmí překročit ani se jí dotýkat žádný ze soutěžících
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Dorost PÚ - Kolik ks hadic je použito v disciplíně PÚ (mimo hadici od přetlakového ventilu):

O4D

a) dorostenci i dorostenky 2 B + 4 C
b) dorostenci 2 B + 4 C, dorostenky 3 B + 4 C
c) dorostenci 3 B + 4 C, dorostenky 2 B + 4 C

48

Dorost PÚ - Hranice stříkání je:

O4D

a) pro dorostence 90 m, pro dorostenky 70 m od osy základny
b) pro dorostence i dorostenky 90 m od osy základny
c) pro dorostence i dorostenky 70 m od osy základny

49

Plamen ZPV - Na kontrolním stanovišti "Střelba ze vzduchovky" při závadě na zbrani musí
závodník:

O5P

a) přivolat určeným způsobem rozhodčího, jinak se zbraní nesmí manipulovat
b) ukončit plnění disciplíny bez potrestání trestnými body
c) pokusit se závadu odstranit vlastními silami, pokud nemanipuluje s mířidly

50

Plamen ZPV - Pokud běží v ZPV Plamen z jednoho družstva dvě hlídky, započítává se do
hodnocení ZPV:

O5P

a) výsledný čas lepší hlídky
b) matematický průměr časů obou hlídek
c) výsledný čas horší hlídky

51

Plamen ZPV - Hlídka může opustit stanoviště kontroly ZPV:

O5P

a) libovolně, i jednotlivě, na všech kontrolách ZPV
b) jedině celá hlídka po splnění úkolu na všech kontrolách ZPV
c) libovolně, i jednotlivě po splnění úkolu. To neplatí pro kontrolu "Střelba ze vzduchovky"

52

Plamen ZPV - Vynechá-li hlídka jedno kontrolní stanoviště

O5P

a) je hlídka ze závodu vyloučena
b) může hlídka závod opakovat
c) zatíží se hlídka trestnými body

53

Plamen ZPV - Na kontrolním stanovišti "Topografie" kategorie mladší určuje topografickou
značku z:

O5P

a) prvních 15-ti topografických značek uvedených ve Směrnici hry Plamen
b) všech topografických značek uvedených ve Směrnici hry Plamen
c) prvních 5-ti topografických značek uvedených ve Směrnici hry Plamen
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Plamen ZPV - Pokud hlídka ztratí při plnění ZPV startovní průkaz

O5P

a) zatíží se 20 tr.body
b) výsledky z jednotlivých stanovišť se opíší a hlídka je hodnocena
c) je vyloučena z hodnocení ZPV

55

Plamen ZPV - Na kontrolním stanovišti "Překonání překážky po vodorovném laně" za
nedokončení úkolu obdrží člen hlídky:

O5P

a) 3 tr.body
b) 1 tr.bod
c) 2 tr.body

56

Plamen ZPV - Délka tratě pro jednotlivé kategorie činí:

O5P

a) mladší cca 3 km, starší cca 5 km
b) mladší cca 2 km, starší cca 3 km
c) mladší cca 1 km, starší cca 2 km

57

Plamen ZPV - Při vázání uzlu "Úvaz na proudnici" musí být volný konec lana použitý při
vázání:

O5P

a) pod koncovkou hadice
b) libovolně, nehodnotí se
c) u výstřikové hubice

58

Plamen ZPV - Na kontrolním stanovišti "Uzlování" se na vázání uzlu "Úvaz na proudnici"
používá lano:

O5P

a) délky min. 20 m
b) záchranné lano v sáčku
c) délky min. 4 m

59

Plamen ZPV - Na kontrolním stanovišti "Topografie" hlídka plní úkol určení azimutu
viditelného bodu. Tento bod je:

O5P

a) určen hlídce rozhodčím na kontrole
b) určen a zveřejněn na startu ZPV
c) vylosován některým z členů hlídky

60

Plamen ZPV - Na kontrolním stanovišti "Překonání překážky po vodorovném laně" je
zakázáno:

O5P

a) překonat určenou vzdálenost dvěma členy hlídky najednou
b) překonat určenou vzdálenost jen rukama člena hlídky
c) překonat určenou vzdálenost jinak než ručkováním
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Dorost ZPV - Pokud hlídka nemá ani jedno razítko z kontroly "Přesun podle azimutu":

O5D

a) obdrží 15 tr.bodů
b) je vyloučena ze ZPV
c) obdrží 3x3, tj. 9 tr.bodů

62

Dorost ZPV - Každý získaný trestný bod za nesplněný úkol je ve výsledku počítán jako:

O5D

a) 1 sekunda
b) 10 sekund
c) 1 minuta

63

Dorost ZPV - Kontroly na trati jsou umístěny:

O5D

a) v pořadí dle rozhodnutí organizátora s výjimkou kontroly "Základy první pomoci"
b) v pořadí dle Směrnice
c) v pořadí dle rozhodnutí organizátora

64

Dorost ZPV - Na stanovišti "Optická signalizace PO" si každý člen hlídky:

O5D

a) vylosuje jednu kartičku s vyobrazením optického signálu PO a určí situaci, v které se v praxi používá
b) vylosuje jednu kartičku s vyobrazením optického signálu PO a předvede jeho použití v praxi
c) vylosuje jednu kartičku s vyobrazením optického signálu PO a ústně určí jeho název

65

Dorost ZPV - Při přeskoku přes vodní příkop soutěžící nesmí:

O5D

a) plnit úkol postupně jeden za druhým
b) dotknout se odrazové i doskokové čáry nebo prostoru mezi nimi
c) provádět plnění úkolu bez nasazené přilby

66

Dorost ZPV - Za trať ZPV se považuje:

O5D

a) vyznačená trať a pás o šířce 5 m na každou stranu
b) vyznačená trať a pás o šířce 30 m na každou stranu
c) vyznačená trať a pás o šířce 15 m na každou stranu

67

Plamen 60 m - Kladina je při běhu na 60 m s překážkami dlouhá:

O6P

a) 6 m
b) 8 m
c) 4 m
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Plamen 60 m - Odpojit proudnici v cíli může závodník:

O6P

a) až na pokyn rozhodčího
b) až po jejím odložení na zem
c) kdykoliv po zapsání naměřeného času zapisovatelem

69

Plamen 60 m - Při plnění disciplíny je zakázáno:

O6P

a) přenášet proudnici v ústech
b) vrátit se a znovu správně překonat překážku
c) odložit proudnici po proběhnutí cílem na zem

70

Plamen 60 m - Při běhu na 60 m s překážkami:

O6P

a) musí být použita proudnice C52 bez úprav, bez uzávěru
b) používá se proudnice C52 - štafetová
c) musí být použita proudnice C52 s uzávěrem

71

Plamen 60 m - Bariéra pro chlapce kategorie starší je při běhu na 60 m vysoká:

O6P

a) 150 cm
b) 70 cm
c) 200 cm

72

Plamen 60 m - Odpojí-li závodník při běhu na 60 m s překážkami proudnici v cíli před pokynem
rozhodčího:

O6P

a) pokus je neplatný
b) pokus je platný
c) závodník může pokus opakovat

73

Dorost 100 m - Je možno umístit na dráhu terčík označující místo odrazu:

O6D

a) ne
b) ano
c) dle rozhodnutí rozhodčího disciplíny

74

Dorost 100 m - Soutěžící je vyloučen z disciplíny běh na 100 m s překážkami, zaviní-li:

O6D

a) 2 chybné starty
b) 3 chybné starty
c) 1 chybný start
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Dorost 100 m - Při použití el. časomíry při běhu na 100 m s překážkami musí závodník:

O6D

a) proběhnout cílem
b) protnout paprsek el. časomíry a zastavit tak čas
c) protnout cílovou čáru svou hrudí, protnutí rukou se hodnotí jako neplatný pokus

76

Dorost 100 m - Závodník při běhu na 100 m s překážkami musí po proběhnutí cílem:

O6D

a) odložit napojenou proudnici za cílovou čárou
b) obejít brány el. časomíry - nesmí jimi projít zpět
c) odpojit proudnici na pokyn cílového rozhodčího

77

Dorost 100 m - Váha hadice při běhu na 100 m s překážkami musí být minimálně:

O6D

a) 2 kg
b) 2,5 kg
c) 5 kg

78

Dorost 100 m - O umístění družstva v běhu na 100 m s překážkami rozhodne součet lepších
časů:

O6D

a) 5 nejlépe umístěných závodníků
b) 6 nejlépe umístěných závodníků
c) 4 nejlépe umístěných závodníků

79

Plamen PÚ CTIF - Činnost čísel a plnění úkolu u džberových stříkaček sleduje velitel:

O7P

a) na označeném místě v prostoru seřazení kolektivu
b) na označeném místě v prostoru mezi stojany technických prostředků a uzlů
c) na označeném místě v prostoru mezi nástřikovými stěnami

80

Plamen PÚ CTIF - Dráha pro PÚ CTIF je dlouhá

O7P

a) 70 m
b) 75 m
c) 60 m

81

Plamen PÚ CTIF - Příslušní soutěžící provádí nástřik terčů od čáry, která označuje tzv. hranici
stříkání, přičemž:

O7P

a) se této hranice nesmí dotknout žádnou částí těla ani ji překročit před nástřikem ani během něho
b) na tuto hranici nebere soutěžící zřetel
c) tuto hranici nesmí soutěžící po dobu nástřiku pouze překročit
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Plamen PÚ CTIF - Připravená hadice u džberové stříkačky:

O7P

a) nesmí být zavodněná
b) dle rozhodnutí vedoucího může být připravena libovolným způsobem
c) může být zavodněná

83

Plamen PÚ CTIF - V případě, že závodník během plnění disciplíny promluví:

O7P

a) obdrží družstvo 10 tr.bodů, i když mluvilo více soutěžících
b) hodnotí se každý případ mluvení a každý soutěžící zvlášť
c) bude toto potrestáno rozhodčím disciplíny jen v případě, že jej slyšel

84

Plamen PÚ CTIF - Na třetím úseku dráhy útoku CTIF je umístěn:

O7P

a) stojan na vázání uzlů pro č. 2, 4, 6, 8 a stojan pro určování technických prostředků pro č. 3, 5, 7, 9
b) stojan na vázání uzlů pro č. 6, 7, 8, 9 a stojan pro určování technických prostředků pro č. 2, 3, 4, 5
c) stojan na vázání uzlů pro č. 2, 3, 4, 5 a stojan pro určování technických prostředků pro č. 6, 7, 8, 9

85

Plamen Št.CTIF - Na osmém úseku u značky 325 m je čára, která označuje:

O8P

a) konec předávky mezi osmým a devátým úsekem
b) začátek předávky mezi osmým a devátým úsekem
c) konec předávky mezi sedmým a osmým úsekem

86

Plamen Št.CTIF - Na úseku č. 9 musí být štafeta předána:

O8P

a) do té doby, než se závodník dotkne hadic
b) do úrovně ohraničující čáry
c) do poloviny úseku

87

Plamen Št.CTIF - Na 5. úseku štafety CTIF je umístěno toto nářadí:

O8P

a) dva stojany s volně položenou laťkou
b) lehkoatletická překážka
c) PHP pro přenášení a podložka pro odložení PHP

88

Plamen Št.CTIF - Po shození lehkoatletické překážky ji závodník postavil, obešel (přičemž
vykročil z dráhy oběma nohama) a znovu překážku překonal. Hodnocení:

O8P

a) pokus je platný + družstvo obdrží 10 tr.bodů
b) pokus je neplatný
c) pokus je platný bez potrestání
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Učební texty – vedoucí III. + instruktor
89

Plamen Št.CTIF - Na úseku č. 9 je možno:

O8P

a) spojovat za běhu pouze proudnici, ostatní koncovky musí být spojeny na místě u rozdělovače
b) spojovat všechny koncovky za běhu
c) spojovat za běhu hadice i proudnici, při napojení hadice na rozdělovač nesmí být tento nesen

90

Plamen Št.CTIF - Soutěžící na třetím úseku neuchopil přenášenou hadici za nosič, ale za
hadici samotnou:

O8P

a) pokus je neplatný
b) pokus je platný + 10 tr.bodů
c) pokus je platný bez potrestání

Stránka 35 z 35

