Eliminacje Powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” - 2009
III Grupa
Pytania testowe
1. Czy ruchome schody mogą być zaliczone do drogi ewakuacyjnej ?
a) tak,
b) nie,
a) jeżeli wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.
2. Cechą charakterystyczną prądownicy pianowej jest wydajność nominalna:
a) piany gaśniczej,
b) wody,
c) wodnego roztworu środka pianotwórczego.
3. Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie:
a) chłodzące,
b) tłumiące,
c) izolujące.
4. Jaka jest szerokość „rowu” na II odcinku toru w sztafecie pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami?
a) 2 m,
b) 1,5 m,
c) 2,5 m.
5. Zakwalifikuj według ilości podanych prądów gaśniczych pożar składający się z 10 prądów:
a) średni,
b) duży,
c) bardzo duży.
6. Symbol GBAMPr 2/16+8/1 oznacza samochód:
a) gaśniczy średni z autopompą i motopompą oraz ze zbiornikiem proszku, przy czym wody
jest 2 m3, wydajność autopompy 1600 l/min + motopompy 800 l/min, zbiornika na proszek
gaśniczy 1 m3,
b) gaśniczy lekki z autopompą i motopompą oraz ze zbiornikiem proszku, przy czym wody
jest 2 m3, wydajność autopompy 1600 l/min + motopompy 800 l/min, zbiornika na proszek
gaśniczy 1 m3,
c)
gaśniczy cięzki z autopompą i motopompą oraz ze zbiornikiem proszku, przy czym wody
jest 2 m3, wydajność autopompy 1600 l/min + motopompy 800 l/min, zbiornika na proszek
gaśniczy 1 m3.
7. W którym roku w miejsce zlikwidowanego "Strażaka" utworzono nowy periodyk wydawany w
języku polskim - "Przegląd Pożarniczy":
a) 1905 r
b) 1912 r.
c) 1920 r.
8. Na jakiej wysokości od poziomu podłogi umieszcza się zawory hydrantowe w budynkach:
a) 1,0 m,
b) 1,25 m,
c) 1,35 m.
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9. Jakie stężenie w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego:
a) 0,4%,
b) 4%,
c) 0,04%.
10.

Jaką wielkość obciążenia ogniowego przyjmuje się w garażu wielostanowiskowym:
a) do 500 MJ/m2,
b) do 1000 MJ/m2,
c)
należy obliczyć w zależności od ilości miejsc, przyjmując że garażowane są samochody
osobowe.

11. Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej?
a) Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych,
b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych,
c) Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Zarządu Głównego Związku OSP RP.
12. Stosowanie łatwo zapalnych wykładzin podłogowych jest zabroniona w:
a) w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 50 osób,
b) w pomieszczeniach okratowanych,
c) w budynkach zaliczonych do ZL III.
13. Dojście ewakuacyjne to:
a) odległość od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz
budynku, albo do drzwi obudowanej klatki schodowej,
b) odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek
do wyjścia na drogę ewakuacyjną,
c)
odległość od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek
do wyjścia na zewnątrz budynku.
14. Pianą można gasić pożary klasy:
a) klasy A i B,
b) klasy C i D,
c) tylko klasy C.
15. W którym ze starożytnych państw spłonęła największa biblioteka świata starożytnego, założona
w I w. p.n.e.?
a) w Grecji,
b) w Egipcie,
c) w Rzymie.
16. Najwyższą władzą w OSP jest:
a) prezes,
b)
zarząd,
c)
walne zebranie.
17. Kto nadaje sztandar oddziałom powiatowym Związku OSP RP?:
a) Zarząd Główny Związku OSP RP,
b) Komendant Główny PSP,
c) Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP.
18. Kto certyfikuje wyroby stosowane w ochronie przeciwpożarowej:
a) Centrum naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka,
b) Właściwa terenowo Komenda Wojewódzka PSP,
c) Komenda Główna PSP.
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19. Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:
a) utrzymywać stabilizację kręgosłupa, gdyż najczęściej dochodzi do urazu w odcinku
szyjnym
b) okryć natychmiast folią życia chroniąc przed wychłodzeniem,
c) udrożnić drogi oddechowe i w przypadku braku oddechu prowadzić pośredni masaż serca i
oddech zastępczy.
20. Jak często powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węże
stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych?
a) według wskazań producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku,
b) nie rzadziej niż raz na dwa lata,
c)
nie rzadziej niż raz na 5 lat.
21. Czy członek honorowy OSP opłaca składki członkowskie ?
a) tak,
b) tak ale tylko połowę składki,
c) nie.
22. Przyjęcie w poczet członków OSP następuje na podstawie złożonej deklaracji oraz:
a) uchwały walnego zebrania,
b) uchwały zarządu OSP,
c)uchwały zarządu oddziału gminnego (miejskiego) ZOSP PR.
23. Najwcześniej w Europie samochody pojawiły się w strażach:
a) Paryża i Honoweru,
b) Berlina i Londynu,
c)
Wiednia i Amsterdamu.
24. Ile wynosi nominalny zasięg poziomy dla hydrantu wewnętrznego 25 z zastosowaniem jednego
odcinka węża o długości 15 m:
a) 25 m,
b) 30 m,
c)
35 m.
25. Główny Sąd Honorowy w ZOSP RP może wymierzać m.in. karę:
a) upomnienia,
b) grzywny,
c)
aresztu.
26. Co ile lat odbywają się krajowe zawody sportowo – pożarnicze?
a) co 2 lata,
b) co 4 lata,
c) co 6 lat..
27. W jakim mieście znajduje się muzeum pożarnictwa?
a) Mysłowice,
b) Poznań,
c)
Gdynia.
28. Kto nadaje odznakę „ Strażak Wzorowy” ?
a)

prezes zarządu powiatowego Związku OSP RP,

b)

prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP,

c)

prezes zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP.
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29. Tryskacze służą do:
a) szybkiego uruchomienia samochodu gaśniczego,
b)gaszenia pożaru,
c) wykrywania pożaru.
30. Która z poniższych dystynkcji oznacza prezesa zarządu głównego ZOSP RP:

a)

b)

c)

