
..........................................                                                                                                                                                                                                                      
                                grupa I (szkoły podstawowe) 
              (imię i nazwisko)       
                                                                                                                                                                                                      07.04. 2011 r.                                  
...................................................................                          
         (szkoła-miejscowość)                                                                       

 
ELIMINACJE POWIATOWE                                        

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY PO ŻARNICZEJ 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

 
UWAGA: Zakre ślamy tylko jedną odpowiedź. 
1. Kiedy obchodzone sa Dni Ochrony Przeciwpożarowej:  

a. w kwietniu 
b. w maju  
c. w lipcu  

2. Do wytwarzania piany ciężkiej służy: 
 a.   wytwornica pianowa 
b. prądownica pianowa 
c. generator piany 

3.  Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP:  
a. starszy aspirant 
b. aspirant sztabowy  
c. aspirant 

4. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:  
a. Komendant Miejski/Powiatowy PSP  
b. oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP  
c. Komendant Wojewódzki PSP  

5. Kto obecnie jest Komendantem Głównym PSP? 
a. Janusz Skulich 
b. Wiesław Leśniakiewicz 
c. Zbigniew Pawlak 

6. Marsz z postawy zasadniczej rozpoczyna się zawsze nogą: 
a.   lewą 
b.   prawą 
c.    dowolną - nie ma to znaczenia 
 

7. Która z poniższych dystynkcji oznacza Prezesa Zarządu Powiatowego 
 

                                  
 a        b         c 

8. Ochotnicze Straże Pożarne są:: 
a. Jednostkami organizacyjnymi PSP 
b. stowarzyszeniami 
c.   organami administracji samorządowej 

9. Minimalna ilo ść osób do utworzenia jednostki OSP : 
a. 25, 
b. 10, 
c. 15. 



10. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało w:: 
a.   1968 roku 
b.   1972 roku 
c.    1975 roku 

11. W gaśnicy GP-2X znajduje się: 
a) tetra 
b) proszek gaśniczy 
c) piana gaśnicza 

12.   Trzy gwiazdki na otoku czapki wyjściowej strażaka PSP oznaczają stopień?  
a. młodszego  kapitana 
b. kapitana 
c. młodszego brygadiera 

13. Na czele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej stoi:  
a. Naczelnik 
b. Prezes 
c. Przewodniczący  

14. Pożary według wielkości dzieli się na: 
a. mały, średni, duży, bardzo duży 
b. A,B,C,D 
c. mały, średni, duży 

15. Środkiem uodparniającym drewno przed działaniem ognia jest np: 
a.    farba olejna 
b. FireSmart BioP/poż 
c. specjalne żywice 

16.  Pożar sadzy w kominie gasimy: 
a.  sitem kominowym, 
b. wlewającą wodę do komina, 
c. piaskiem wsypywanym do komina. 

17.  Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę? 
a.  nie 
b. może posiadać 
c. tak 

18.  Jakie oznaczenie posiada średni samochód pożarniczy: 
a. S 
b. nie posiada oznaczenia 
c. L 

19.  Budynki niskie to budynki o wysokości:  
a. do 12 metrów 
b. ponad 55 metrów  
c. od 25 do 55 metrów 

20. Jak oznacza się stopnie zagrożenia pożarowego lasów? 
        a.  0, I, II, III  
        b.  0, 1, 2, 3 
        c.  A, B, C, D 
21.  Ile jest klas odporności pożarowej budynków?  

a. 5 
b. 4 
c. 6  

22. Które z wymienionych Nadleśnictw posiada zasoby leśne na terenie powiatu łęczyckiego:  
a.   Nadleśnictwo Turek 
b. Nadleśnictwo Konin 
c. Nadleśnictwo Kutno 

 
 
 



23. Kto został prezesem utworzonego w 1916 r. Związku Floriańskiego ?  
a. Bolesław Chomicz,  
b. Zygmunt Choromański,  
c. Józef Tuliszkowski. 

24. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie? 
a. serce, 
b. mózg, 
c. nerki. 

25. Materiały niebezpieczne pożarowo to:  
a. ciecze palne o temperaturze zapłonu powyżej 55oC 
b.  gazy palne 
c.  drewno 

26. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar: 
a. całkowity drzewostanu 
b. podszytów 
c. pokrywy gleby 

27. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają 
najczęściej: 

      a. deski ratowniczej 
      b. szyny pneumatycznej 
      c. szyny typu Kramera 
28.  Przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane: 
      a. w dowolnych terminach 
      b. co dwa lata 
      c.  nie rzadziej niż raz w roku 
29.  Przy ustawieniu sterty słomy należy zachować odpowiednia odległość od lasu tj.:  

a. 150 metrów 
b. 50 metrów 
c. 100 metrów 

30. Litera F oznacza grupę pożarów:  
a. gazów  
b. tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych  
c. farb 

31. Na terenie wiejskim szerokość drogi pożarowej powinna wynosić: 
a.    3 m, 
b. 3,5 m, 
c. 4 m.  

32. Wysokość przejazdu na dziedzińce wynosi:  
a. nie mniej niż 5 metrów 
b. nie mniej niż 4,2 metra 
c.  nie mniej niż 4 metry 

33. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz: 
a. gaśnicy proszkowej, 
b. wody destylowanej, 
c. gaśnicy pianowej. 

34. Symbol DN 2,7 oznacza: 
a. drabinę normalną o wysokości przęsła 2,7 metra 
b. drabinę nasadkową o wysokości 2,7 metra 
c. drabinę nasadzaną o wysokości 2,7 metra 

35. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze: 
a. tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP, 
b. tak, 
c. nie mogą. 


