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Všeobecný test
Jméno a příjmení:_____________________________________________

Číslo lístku:

Pořádně čtěte zadání, a správně odpovídejte. Špatně zapsaná nebo neúplná
odpověď bude považována za chybu.
U výběru z možností je pouze jedna odpověď správná, tu zakroužkujte.
Na test máte 30 minut ( žáci s SPU 40minut )

1) Který český panovník je v naší historii považován „Otce vlasti“?

2) Vyjmenujte sousední země České republiky.

3) Kolik států má aktuálně Evropská unie
a. 16 - 20
c. 26 - 30
b. 21 – 25
d. 31 - 35
4) Kdo se stal prvním československým prezidentem?

5) Jak dlouho trvala druhá světová válka?

6) Uveďte název největšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora
vybudovaného v Polsku během druhé světové války.

7) Který národ byl systematicky pronásledován a hromadně vyvražďován nacisty
v období druhé světové války?

8) Kdy vznikla Československá republika?

9) Který den probíhá zkouška sirén?

10) V které organizaci Česká republika není – EU, OSN, NATO, V4, G8.

11) Jaké tísňové číslo má Hasičský záchranný sbor ČR?

12) Jaký požár nelze hasit přenosným vodním hasicím přístrojem?

13) Kolik máme jaderných elektráren v ČR?

14) Jak byste u vás doma uhasili hořící olej na pánvi?
a. naleju na pánev hrnek vody, aby to uhaslo
b. dám na pánev pokličku, nebo mokrou utěrku, nebo velký talíř
c. uteču a budu tvrdit, že o ničem nevím
15) Jaký počet poslanců má Poslanecký sněmovna České republiky?
a. 81
c. 200
b. 100
d. 281
16) Prezident volen na jak dlouhé období

17) Postižený náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka
nadechne. Je potřeba přivolat pomoc a ihned:
a. Zahájit dýchání z plic do plic, protože tato frekvence je příliš nízká.
b. Otočit postiženého do „stabilizované“ polohy, protože hrozí riziko vdechnutí
zvratků
c. Zahájit resuscitaci – nepřímou masáž srdce a případně dýchání z plic do plic
18) Nejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale udává, že se mu špatně
dýchá, je:
a. Vleže na zádech se zakloněnou hlavou.
b. „Stabilizovaná“ poloha vleže na boku.
c. Vsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.
19) V kterém městě sídlí Ústavní soud ČR?

20) Věková hranice trestní odpovědnosti v ČR je:
a. 10
c. 15
b. 12
d. 18

