
[Zadejte text.] 
 

1. Ako postupujeme pri poranení oka? 

a) Vyberieme cudzie teleso z oka a zavoláme 112 

b) Nevyberáme cudzie teleso z oka, ochránime postihnuté miesto gázou alebo vatou  

c) Cudzie teleso sa snažíme z oka vypláchnuť vodou  

2. Ako ošetrujeme omrzliny?  

a) Postihnuté miesta (nohy, ruky) vložíme do horúcej vody  

b) Postihnuté miesta šúchame, trieme, aby sa prekrvili  

c) Postihnuté miesta ponoríme do teplej vody na 20 – 40 minút, nešúchame, zabalíme do 

tkaniny z prírodného materiálu  

3. Čo ako prvé zisťujeme pri nájdení osoby, ktorá nejaví známky života? 

a) Zistíme či dýcha  

b) Zistíme či je pri vedomí  

c) Zistíme či má pulz  

4. V akej frekvencii podávame umelé dýchanie a masáž srdca u dospelej 

osoby?  

a) Najskôr dva vdychy a potom 30 stlačení  

b) Najskôr 30 stlačení a potom dva vdychy  

c) Najskôr 5 vdychov a potom 30 stlačení  

5. Ako zisťujeme či postihnutá osoba dýcha?  

a) Vidím, či sa jej dvíha hrudník a počujem dych  

b) Vidím, či sa jej dvíha hrudník a cítim dych  

c) Vidím, či sa jej dvíha hrudník, cítim a počujem dych  

6. Vypaľovať trávnaté porasty môžeme:  

a) Len na vlastnom pozemku  

b) Len pod dohľadom hasiča  

c) Vypaľovať trávnaté porasty je prísne zakázané  

7. Kto je patrónom hasičov a kedy si ho pripomíname?  

a) Svätý Florián, 4.mája  

b) Svätý Florián, 4.júna  

c) Svätý Hubert, 3.novembra  
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8. Kto sa môže stať členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR?  

a) Každý občan Slovenskej republiky, ktorí súhlasí so Stanovami DPO SR a je starší ako 18 

rokov  

b) Každý občan Slovenskej republiky, ktorí súhlasí so Stanovami DPO SR a je starší ako 15 

rokov  

c) Každý občan Slovenskej republiky, ktorí súhlasí so Stanovami DPO SR a je starší ako 21 

rokov  

9. Čo znamená skratka PPS – 12?  

a) Prenosná požiarna striekačka, ktorá dodáva 1200 litrov vody za hodinu  

b) Prenosná požiarna striekačka, ktorá dodáva 1200 litrov vody za minútu  

c) Prenosná požiarna striekačka, ktorá dodáva 120 litrov vody za minútu  

10.  Aké sú rozmery hadíc B a C (dĺžka a priemer)?  

a) Hadica B – dĺžka 20 m a priemer 75 mm, hadica C – dĺžka 20 metrov a priemer 55 mm  

b) Hadica B – dĺžka 25 m a priemer 75 mm, hadica C – dĺžka 25 metrov a priemer 52 mm  

c) Hadica B – dĺžka 20 m a priemer 75 mm, hadica C – dĺžka 20 metrov a priemer 52 mm  

 


