Eliminacje Powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” - 2009

II Grupa

Pytania testowe

1. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz sprzętu instalacji elektrycznej bezpośrednio na
drewnianej boazerii jest:
a) zabronione,
b) dozwolone, jeżeli boazeria została zabezpieczona przed zapaleniem,
c) dozwolone, jeżeli ich konstrukcja zabezpiecza drewno przed zapaleniem.
2. Działania ratownicze w obronie to:
a) podstawowe działanie ratownicze mające na celu niedopuszczenie do zapalenia
obiektów zagrożonych,
b) podstawowe działanie ratownicze mające na celu niedopuszczenie do powiększenia
pożaru,
c) podstawowe działanie ratownicze mające na celu obronę ratowników.
3. Ile jest klas odporności pożarowej budynków ?
a) 4
b) 5

c)6

4. Urządzeniem umożliwiającym wypompowywanie wody z piwnicy jest:
a) zasysacz liniowy,
b)
wysysacz,
c) smok ssawny.
5. Odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy powinna wynosić nie więcej niż:
a)
1 m,
b) 2 m,
c) 3 m.
6. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:
a) 12-25 m,
b) 25-55 m,
c)
55-75 m.
7. Zakwalifikuj według kubatury pożar o objętości 2000 m3
a) mały,
b) średni,
c)
duży.
8. Ile stopni posiada odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” ?
a) cztery stopnie,
b) trzy stopnie,
c) pięć stopni.
9.

Co oznacza skrót JOT ?:
a) jednostka operacyjno – techniczna OSP,
b) jednostka operacyjno – techniczna PSP,
c) jednostka operacyjno – techniczna ZSP.
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10.

Kadencja władz Zarządu Głównego ZOSP RP trwa:
a) 3 lata,
b) 4 lata,
c) 5 lat.

11. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy LUKAS?
a) olej hydrauliczny,
b) powietrze,
c) przekładnia mechaniczna.
12. W jakim wieku, według statutu wzorcowego, członkowie MDP mogą być wybierani do władz
OSP?
a) 15-17 lat,
b)16-18 lat,
c) 17-19 lat
13. Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu poszkodowanego:
a) w pozycji bocznej ustalonej,
b) na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi 30 cm do góry,
c)
na wznak z uniesioną głową (wałek pod głowę).
14. Co zyskujemy przy równoległym łączeniu pomp?
a) sumę wydatków wszystkich pomp,
b) sumę ciśnień wszystkich pomp,
c) sumę ciśnień i wydatków wszystkich pomp.
15. Ile powinna wynosić maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
zagrożonym wybuchem o wysokości 6 m, wyposażonym w samoczynne urządzenia
oddymiające?
a) 40 m,
b)50 m,
c) 70 m.
16. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
a) wytwornica pianowa,
b) prądownica pianowa,
c)
agregat pianowy
17. Jakie jest najwyższe odznaczenie ochrony przeciwpożarowej?
a) Medal im. Józefa Tuliszkowskiego,
b)
Złoty Znak Związku,
c) Złoty Krzyż Zasługi.
18. W którym roku w Zabrzu odbyły się I zawody pożarnicze po II wojnie światowej:
a)
1944 r.,
b)
1954 r.,
c)
1964 r.
19. Ile osób liczy drużyna biorąca udział w zawodach sportowo – pożarniczych – grupa C ?
a) 10 osób,
b) 9 osób,
c) 8 osób.
20. Jaka powinna być szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) na II kondygnacji
budynku: użyteczności
a) 140 cm,
b) 180 cm,
c)
120 cm.
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21. Jakie miasto jest siedzibą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ?
a) Kraków,

b) Poznań,

c) Warszawa

22. Jaką odporność ogniową muszą spełniać drzwi znajdujące się w ścianie oddzielenia
przeciwpożarowego:
a) muszą posiadać odporność ogniową równą połowie odporności ogniowej ściany,
b) muszą posiadać odporność ogniową równą odporności ogniowej ściany,
c) muszą spełniać warunek dymoszczelności.
23. Symbol SCRt oznacza:
a) samochód specjalny ciężki ratownictwa technicznego,
b) samochód specjalny ciężki ratownictwa chemicznego,
c)samochód specjalny ciężki ratowniczo – transportowy.
24. Poddasze uważane jest za kondygnację:
a) tak,
b) nie,
c)
nie, jeżeli jest to poddasze nieużytkowe.
25. Która z poniższych dystynkcji OSP oznacza kapelana wojewódzkiego:

a)

b)

c)

26. Obszarem działania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ?
a) obszar miasta Warszawy,
b) obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
c) obszar województwa łódzkiego.
27. Stosując regułę „9”, oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi
procentową powierzchnię całego ciała:
a)
18%,
b) 72%,
c) 36%.
28. Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?
a) tak,
b) nie,
c) tak, pod warunkiem zastosowania blachy stalowej ocynkowanej nie cieńszej niż 0,5
mm.
29. Co ile lat odbywają się powiatowe zawody sportowo – pożarnicze ?
a) co 2 lata,
b) co 4 lata,
c) co rok.
30. Czy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej posiada osobowości
prawną ?
a) nie posiada osobowości prawnej,
b) posiada osobowość prawna,
c) posiada ograniczoną osobowość prawną.

