Grupa II
Zestaw I
1. W którym roku zbudowano pierwsza sikawkę parową?
Odp: 1832r
2. Co to jest instalacja sygnalizacyjno – alarmowa podłączona do systemu monitoringu
pożarowego?
Odp: jest to instalacja automatycznego wykrywania pożaru, podłączenie do systemu
monitoringu pożarowego powoduje przekazywanie informacji o pożarze do najbliższej
jednostki ochrony przeciwpożarowej

3. Co oznacza symbol EI 60?
Odp: klasa odporności ogniowej elementu budowlanego posiadającego szczelność i
izolacyjność ogniową w wysokości 60 minut
4. Rozwiń oznaczenie GCBA 6/32.
Odp: ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 6m3 i autopompa
o wydajności 32 dm3/s
5. Jaki to stopień?

Odp: młodszy aspirant

Grupa II
Zestaw II
1. W którym roku zbudowano I samochód pożarniczy Dennis z silnikiem benzynowym?
Odp: 1908 r
2. Co to jest instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa.
Odp: Jest instalacja hydrantowa nawodniona zlokalizowana wewnątrz obiektu
przeznaczona do użycia w przypadku pożaru
3. Rozwiń oznaczenie SLRt
Odp: samochód lekki ratownictwa technicznego
4. Co oznacza symbol REI 120
Odp: klasa odporności ogniowej elementu budowlanego posiadającego nośność,
szczelność i izolacyjność ogniową w wysokości 120 minut

5. Jaki to stopień?

Odp: starszy brygadier

Grupa II
Zestaw III
1. W którym roku skonstruowano I krajowy samochód pożarniczy Star A 20 GBM 2/8?
Odp: 1953 r
2. Co to jest lekka woda
Odp: Lekka woda jest to środek gaśniczy podawany w postaci piany gaśniczej
3. Wymień klasy odporności pożarowej budynku.
Odp: A,B,C,D,E
4. Rozwiń oznaczenie GBA 2,5/16
Odp: średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2,5m3 oraz
autopompa o wydajności 16dm3/s
5. Jaki to stopień?

Odp: kapitan

Grupa II
Zestaw IV
1. W którym roku zbudowano w Wuzburgu sikawkę jednocylindrową?
Odp: 1450 r
2. Do czego służy i gdzie jest wykorzystywana optyczna czujka dymu
Odp: . Służy do wykrycia pożaru w jego wczesnym stadium poprzez wykrycie dymu
pożarowego wykorzystywana w instalacjach sygnalizacji pożaru
3. Wymień kategorie zagrożenia ludzi:
Odp: ZLI, ZLII, ZLIII, ZLIV, ZLV
4. Rozwiń oznaczenie SD50
Odp: samochód specjalny drabina o
5. Jaki to stopień?

Odp: starszy ogniomistrz

Grupa II
Zestaw V
1. W którym roku wyprodukowano w Polsce motopompę „Lis”?
Odp: 1927r
2. Wyjaśnij skrót DSO
Odp: Jest to dźwiękowy system ostrzegawczy
3. Podaj oznaczenia stref zagrożenia wybuchem.
Odp: 0, 1, 2, 20, 21, 22
4. Rozwiń oznaczenie SH-25
Odp: samochód specjalny podnośnik
5. Jaki to stopień?

Odp: młodszy ogniomistrz

