Zkušební test k získání III. kvalifikačního stupně
vedoucího mládeže SH ČMS
- MINIMUM „Jedno moudré přísloví praví, že šťastný je ten, kdo neztratil
schopnost umět si hrát.” Každý vedoucí, chce-li být dobrým
vedoucím, si musí umět hrát. Takže si nyní zahrajte na školu a
zkuste odpovědět na následující otázky…
Hodně štěstí

1) Mladým členem SH ČMS se může stát chlapec nebo děvče ve věku:
a) 6 -15 let
b) 8 -18 let
c) 6 -18 let
2) Podmínkou účasti hry plamen je:
a) kolektiv mladých hasičů nebo dětí, nejméně 9 členný bez rozlišení pohlaví ve věku 6 -15 let a
vedoucí starší 18-ti let. V okresních kolech se mohou podle možností a rozhodnutí zúčastnit
soutěžních disciplín i družstva s nižším počtem členů (nejméně pět)
b) deset mladých členů a instruktor
c) dvanáct mladých členů, instruktor a vedoucí starší osmnácti let
3) Za činnost kolektivu odpovídá:
a) každý člen družstva
b) starosta SDH
c) vedoucí uvedený na registračním listě
4) Autoritu získá vedoucí:
a) příkazem
b) správným vedením, hlubokou znalostí problémů a oddanosti své práci
c) důkazným zvyšováním hlasu
5) Vedoucí musí být:
a) důsledný a zásadový
b) náladový
c) neomylný
6) Nejvhodnějším výchovným prostředkem pro děti mladšího školního věku (6-12 let) je:
a) plnění konkrétních úkolů
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b) zapojování do přípravy programu
c) hra

7) Liberální styl vedení kolektivu se vyznačuje tím, že:
a) vedoucí nedovoluje spoluúčast členů družstva na rozhodování o činnosti, vše rozhoduje sám
b) vedoucí spolupracuje s dětmi, radí se s nimi a umožňuje jim, aby se iniciativně projevovaly a
zapojovaly do činnosti skupiny
c) vedoucí ponechává všem členům skupiny maximální volnost, jeho řídící činnost je mizivá –
tzv. „efekt zdivočelých zvířat”
8) Hra je:
a) životní potřeba dítěte
b) zbytečné zdržování od sportovní činnosti
c) k práci s dětmi nepotřebná
9) Úlohou vedoucího při hře je:
a) dobře se pobavit
b) dát možnost uplatnit své schopnosti všem členům
c) vybrat jen ty dobré hráče
10) Nerozlučnou součástí každé hry je:
a) sladká odměna
b) neustálá úprava pravidel během hry
c) provedení hodnocení, vyhlášení vítěze
11) Pochodující útvar dětí musí být doprovázen osobou starší:
a) 15-ti let
b) 18-ti let
c) 21-ti let
12) Pochodující útvar se může po vozovce pohybovat nejvýše ve:
a) trojstupu
b) dvojstupu
c) jen jednotlivě za sebou
13) Pochodující útvar se pohybuje:
a) po pravé krajnici, není-li to možné, tak po pravé straně vozovky
b) po levé krajnici, není-li to možné, tak po levé straně vozovky
c) libovolně
14) Při plaveckém výcviku a vodních sportech s dětmi musí být přítomna osoba starší:
a) 18-ti let
b) 15-ti let
c) 21-ti let
15) Nejvhodnějším místem pro zakládání ohně jsou:
a) parky
b) lesy
c) nepoužívané cesty
16) První pomoc při tepenném a žilném krvácení je:
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a) zaškrcení v místě rány
b) přiložení sterilního obvazu a vyhledání okamžité pomoci lékaře
c) nejprve stisknutí tepny nad místem krvácení ke kosti, zvednutí končetiny do výše, přiložení
tlakového obvazu, vyhledání okamžité pomoci lékaře
17) Ohořelé šaty z místa popálení:
a) nestrháváme
b) odstraníme
c) odstraníme nebo neodstraníme podle uvážení
18) Při lehčím omrznutí je kůže:
a) červená
b) nahnědlá
c) bledá
19) Krvácení z nosu zastavíme:
a) zakloněním hlavy
b) posadit postiženého na židli, namočit kapesník ve studené vodě, vyždímat jej a přiložit na
čelo, hlavu zaklonit
c) posadit postiženého na židli, rozepnout mu límec a hlavu mírně předklonit. Namočit
kapesník, vyždímat a přiložit jej na kořen nosu. Neustane-li krvácení, přiložit obklad i do
zátylí.
20) Při poranění páteře:
a) se zraněným nehýbáme, ihned zavoláme lékaře. V případě nutnosti se zraněný opatrně
přenese na tvrdé podložce nejlépe v poloze na břiše
b) zraněného ihned dopravíme v náručí k lékaři
c) zraněného otočíme na záda a na tvrdé podložce ho dopravíme k lékaři
21) Při uštknutí zmijí:
a) postižené místo potřeme jakýmkoli mastným krémem nebo olejem a zraněného dopravíme
co nejrychleji v leže nebo v sedě k lékaři
b) postižené místo stáhneme nad ranou i pod ní kapesníkem, krev necháme odtékat. Postiženého
dopravíme co nejrychleji v leže nebo v sedě k lékaři
c) postižené místo převážeme tlakovým obvazem a zraněného urychleně dopravíme jakýmkoli
způsobem, tak aby nechodil ani se jinak nepohyboval, k lékaři
22) Bezvědomí je stav, kdy:
a) dítě nemluví je zaražené
b) dojde k prudké změně chování
c) dojde k poruše vnímání, cítění, myšlení i vůle
23) Nedílnou součástí hry Plamen je vyhodnocování průběžné celoroční činnosti. Ta se
hodnotí na základě:
a) výsledků ve sportovních disciplínách
b) předložené kroniky
c) potvrzení obecního úřadu
24) Mezi odznaky odbornosti nepatří:
a) zachránce
b) strojník
c) preventista
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25) Požární útok Plamen provádí:
a) 7 + 1 členů
b) 6 + 1 členů
c) 9 + 1 členů
26) Délka hadic pro požární útok Plamen je:
a) 10 +/- 0,5 m
b) 10 + 0,5 m
c) 15 +/- 0,5 m
27) U hadic na čtvrtém úseku štafety 4 × 60m smí být použito spojek:
a) DIN
b) ROTT
c) DIN i ROTT
28) Mladší kategorie má na druhém úseku štafety 4 × 60m:
a) kladinu
b) příčné břevno
c) příčné břevno – dívky, bariéru 150 cm – chlapci
29) Rozběhového území, které je maximálně 5 m před začátkem předávacího území závodník:
a) může využít
b) musí využít
c) hra Plamen nezná pojem „rozběhového území”
30) Požární útok s překážkami CTIF plní:
a) 7 + 1 členů
b) 8 + 1 členů
c) 9 + 1 členů
31) První překonávanou překážkou požárního útoku s překážkami CTIF je:
a) vodní příkop
b) tunel
c) lávka
32) Délka dráhy pro požární útok s překážkami CTIF je:
a) 85 m
b) 60 m
c) 75 m
33) Hranici stříkání ( čáru vyznačenou jako místo nástřiku ) nesmí závodník při útoku CTIF:
a) překročit kdykoli
b) dotknout se jí žádnou částí těla
c) překročit v okamžiku nástřiku
34) Štafeta CTIF má na šestém úseku:
a) žebříkovou stěnu
b) hasící přístroj
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c) lehkoatletickou překážku

35) Rozdělovač a hadice na posledním úseku štafety CTIF jsou od sebe vzdáleny:
a) 10 m
b) 15 m
c) jsou v jedné rovině ( vedle sebe)
36) Štafeta požárních dvojic je ukončena:
a) proběhnutím posledního závodníka s nářadím cílem
b) odložením nářadí na startovní čáru
c) odložením nářadí na stejnou čáru, na které bylo postaveno před začátkem disciplíny
37) Trať ZPV měří pro mladší kategorii cca:
a) 4 km
b) 3 km
c) 2 km
38) Na stanovišti „požární ochrana” určují závodníci:
a) topografické značky
b) technické prostředky
c) optické signály
39) Tesařský uzel se váže:
a) na těle závodníka
b) na hadici
c) na proudnici
40) Hlídka je vyloučena ze závodu:
a) nesestřelí-li ani jeden špalíček
b) neurčí-li správně azimut
c) odmítne-li plnit úkol na stanovišti
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Správné odpovědi k testu k získání III. kvalifikačního stupně vedoucího
mládeže SH ČMS:
1c
2a
3c
4b
5a
6c
7b
8a
9b
10c
11b
12b
13a
14a
15c
16c
17a
18c
19c
20a
21b
22c
23b
24a
25a
26a
27a
28b
29a
30b
31a
32c
33b
34c
35c
36a
37c
38b
39b
40c
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