
Otázky k poslednímu testu 

1. Jaká jsou pravidla zdravého životního stylu? 
2. Čím může končit závislost na návykových látkách? 
3. Jaké všechny závislosti můžete mít? 
4. Kde mohou být nabízeny drogy? 
5. Co je to gamblerství? 
6. Čemu předejdeme, když budeme dodržovat zásady komunikace? 
7. Proč svá hesla k pc (mobilu) nemůžeme říkat kamarádům? 
8. Jak se říká metodě při sdílení informací na internetu? 
9. Jak ošetříme popáleninu 1. stupně? 
10. Máme nosit roušku, když jsme nemocní? 
11. Jak získáme obezitu? 
12. Co musíme dělat pro to, abychom se vyhnuli úrazům? 
13. Jak dlouho jsou denně dostupné tísňové linky? 
14. Co je úraz? 
15. Co bychom měli nosit na sobě při sportování? 
16. Jaká jsou čísla tísňových linek a kam se dovoláme? 
17. Je lidská činnost pro přírodu dobrá? 
18. Znáte 4 přírodní katastrofy? Jaké to jsou? 
19. Při jaké katastrofě hrozí omrzliny? 
20. Který ústav vydává předpověď počasí? 
21. Jaký je druh signálu, který je kolísavý tón znějící 140 sekund 3x za sebou 

v kteroukoliv dobu?  
22. Co bychom měli mít v evakuačním zavazadle? 
23. Jaký je postup při zaznění varovného signálu? 
24. Jaký je postup, při volání na tísňovou linku? 
25. Čím může vzniknout požár? 
26. Co uděláme, když vznikne požár? 
27. Můžeme jíst potraviny zasažené vodou? 
28. Můžeme při ohni používat výtah? 
29. Můžeme při požáru otevřít okno? 
30. Čím si chráníme při požáru dýchací cesty? 
31. Čím můžeme uhasit oheň v přírodě? 
32. Co nesmíme dělat při požáru? 
33. Co uděláme, když nás oheň uvězní v místnosti? 
34. Jak chodíme po silnici? 
35. Proč bychom měli chodit po chodníku? 
36. Proč máme chodit za sebou 
37. Můžeme si hrát v silnici? 
38. Po jakém okraji silnice jdou chodci? 
39. Co dělat, když proti nám projíždí auto? 
40. Co musíme mít, abychom byli vidět ve tmě? 
41. Co musí udělat cyklista při výjezdu z cyklostezky? 
42. Co musí udělat chodec, když jde na přechod? 
43. Čemu musí dát chodci na přechodu přednost? 
44. Jaké vozidlo řídí cyklista? 



45. Když odbočujeme vlevo, kdo má přednost? 
46. Když jedeme hromadnou dopravou, kdo má přednost? 


