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

GRUPA I

1. W którym roku zostały uchwalone „Porządki ogniowe” dla miasta Krakowa?.
a. 1374r
b. 1346r
c. 1554r
2. Kiedy i gdzie utworzono na ziemiach polskich pierwsza zawodowa straż pożarną?.
a. 1832 - Lwów
b. 1834 - Warszawa
c. 1847 – Poznań
3.

Pierwszy finał centralny OTWP odbył się w:
a. Rzeszowie,
b. Poznaniu,
c. Warszawie.

4.

Co oznacza skrót ZOSP RP?
a. Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,
b. Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczpospolitej Polskiej,
c. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

5.

Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana ?:
a. w Krakowie
b. w Gnieźnie
c. w Warszawie

6.

Grupa pożarów „B” oznacza:
a) pożary cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze,
b) pożary olejów roślinnych lub zwierzęcych i tłuszczów,
c) pożary gazów palnych.

7.

Jakie czynności należy wykonać, jeżeli w ranie brzucha tkwią przedmioty?
a) nie usuwać tych przedmiotów, a jedynie po odkażeniu występujących ponad skórę
elementów opatrzyć je jałowymi gazikami,
b)
bezwzględnie je usunąć, a na ranę nałożyć opatrunek jałowy,
c) usunąć je po ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej, a na ranę nałożyć
opatrunek jałowy.

8.

Który z poniższych materiałów nazywany jest „cichym zabójcą” ?:
a. tlenek węgla,
b. benzyna,
c. trociny

9.

W którym roku powstała Państwowa Straż Pożarna
a. w 1918r,
b. w 1991r,
c. w 1992r.
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10. Gdzie należy sytuować pomieszczenie zagrożone wybuchem (nie dotyczy budynków na
terenie zamkniętym)
a. na najniższej kondygnacji
b. na najwyższej kondygnacji
c. gdziekolwiek w budynku
11. Do wytwarzania piany lekkiej służy: :
a. prądownica pianowa,
b. generator piany,
c. wytwornica pianowa.
12. Czerwony kolor zarezerwowany jest dla:
a. butli propan-butan o masie 11 kg,
b. butli propan-butan o masie 5 kg,
c. podręcznego sprzętu gaśniczego.
13. Litera B w oznaczeniu samochodu gaśniczego GBA oznacza ?
a. samochód bezpieczny,
b. samochód bojowy,
c. samochód posiadający zbiornik wodny.
14. Jaką grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy ?
a. pożary cieczy palnych,
b. pożary gazów palnych,
c. pożary materiałów stałych głównie pochodzenia organicznego.
15. Symbol W-52 oznacza ?:
a. wąż pożarniczy o długości 52 m,
b. wąż pożarniczy o grubości 52 cm,
c. wąż pożarniczy o średnicy 52 mm.
16. Stan nieprzytomności:
a. jest bezpośrednim zagrożeniem życia,
b. występuje zawsze po urazie głowy,
c. występuje zawsze podczas podczas kolizji drogowych.
17. Poszkodowany oparzony wymaga:
a. polania ran spirytusem,
b. chłodzenia ran wodą,
c. bandażowania ran.
18. Czy udzielanie pierwszej pomocy należy do obowiązków strażaka ?
a. nie ,
b. tak jeżeli ukończył szkołę średnią,
c. tak.
19. Jakim symbolem oznacza się średni samochód pożarniczy:
a. S,
b. C,
c. nie ma oznaczenia.

20. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem ?
a. uciskowym,
b. foliowym,
c. osłaniającym.
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21. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno – rozpoznawcze?
a.
tak, za zgodą Komendanta Wojewódzkiego PSP,
b.
tak, za zgoda Komendanta Głównego PSP,
c.
nie mogą.
22, Która z poniższych dystynkcji oznacza prezesa OSP:

a)

b)

c)

23. 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.
24. Jedną z konkurencji podczas zawodów pożarniczych drużyn OSP jest:
a. wspinanie przy użyciu drabiny hakowej,
b. sztafeta pożarnicza 7 X 50m z przeszkodami,
c. ćwiczenie bojowe polegające na gaszeniu cieczy płonącej w wannie.
25. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadaje:
a. Prezydium zarządu Oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP,
b. Komendant Główny PSP,
c. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.
26. Co oznacza skrót MDP?
a. Młodzieżowa Drużyna Pomocowa,
b. Młodzieżowa Drużyna Pożarowa,
c. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
27. W grupie Kandydaci specjalności MDP występuje miedzy innymi:
a. Wojtek
b. Krzysiek,
c. Jacek.
28. Kto był pierwszym Prezesem Zarządu Głównego Związku Straży Pożarnych RP.
a. Bolesław Chomicz
b. Stanisław Twardo
c. Józef Tuliszkowski
29. Co znajduję się na czerwonym środku odznaki „Za wysługę lat – 30 lat ?
a. 30,
b. XXX,
c. XXV.
30. Ile grup specjalności pożarniczych występuje w MDP?
a. 5,
b. 3,
c. 4.

