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ELIMINACJE POWIATOWE                                     

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY PO ŻARNICZEJ  
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

UWAGA: Zakre ślamy tylko jedną odpowiedź. 
 
1. 9 września 1921 r. w Warszawie odbył się Ogólnopaństwowy Zjazd Delegatów Straży 
Pożarnych, który powołał do życia: 

a. Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
b. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych poszkodowany nie umiejący precyzyjnie określić 
swoich dolegliwości, 
c. Główny Związek Straży Pożarnych RP, 

2. Gotowość bojowa jest to: 
a. zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie przez zespół 
ratowników 
b. stan zespołu ratowników po zajęciu miejsc w samochodzie bojowym 
c. zebranie strażaków w strażnicy po ogłoszeniu alarmu 

3. Klasa odporności ogniowej dotyczy:  
a. budynku  
b. oddzieleń przeciwpożarowych 
c. elementów budynku 

4. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to:: 
a. MJ/m2 
b. kg/m2 
c. kcal/kg 

5. Kto członkom OSP nadaje odznakę „Stra żak Wzorowy”? 
a. prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
b. prezes 
c. komisja rewizyjna 

6. Pierwsze krajowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w 1964 r. w: 
a.  Krakowie 
b.  Poznaniu 
c.  Zabrzu 

7.   W hydraulicznych narzędziach ratowniczych podczas pracy olej (ciecz robocza) ma 
ciśnienie: 

a.  250 – 350 atmosfer 
b.  425 – 580 atmosfer 
c.  630 – 720 atmosfer 

8. Czy strażak OSP może kierować ruchem drogowym na miejscu akcji?: 
a. tak, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień 
b. tak 
 c. nie 

9. Powódź opadowa powstaje w wyniku:  
a.  intensywnych, a czasami również długotrwałych opadów 

      b.  awarii budowli piętrzących 
      c.  gwałtownego topnienia pokrywy lodowej 
10. Do czego służy klapa dymowa: 
      a.  do odprowadzenia dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru 
      b.  do przewietrzania pomieszczeń 
      c.  do ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu 



11. Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy PSP R-2? 
a. respirator 
b. separator 
c. defibrylator 

12. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka uniesiona w górę? 
a. woda stój 
b. uwaga 
c. woda naprzód 

13. Nomex to:  
a. ubranie strażackie 
b. środek gaśniczy 
c. środek ognioochronny 

14. Rurka ustno – gardłowa to urządzenie: 
a. stosowane przez płetwonurków, 
b. część powietrznego aparatu niskociśnieniowego, 
c. stosowane w ratownictwie medycznym 

15. Dowódca zastępu podczas jazdy do zdarzenia powinien prowadzić korespondencję radiową 
na kanale: 

a. ratowniczo - gaśniczym 
b. wojewódzkim 
c. powiatowym 

16. W przypadku oparzeń, najpoważniejszych uszkodzeń u poszkodowanego spodziewać się 
można: 

a. kwasów, 
b. zasad, 
c. gorącej wody, 

17. Kamera termowizyjna wskazuję:  
a. stężenie tlenku węgla 
b. temperaturę 
c. wilgotność 

18. Jednostką organizacyjna najniższego szczebla w PSP jest:  
a.    jednostka ratowniczo - gaśnicza 
b.    zastęp ratowniczy 
c.    odwód operacyjny 

19. Symbol „x” przy oznakowaniu gaśnic oznacza że: 
a. nie wolno gasić urządzeń elektrycznych pod napięciem, 
b. gaz wyrzucający znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy, 
c. obie odpowiedzi są błędne. 

20. Drużyny strażackie brały udział w konkursie im. Władysława Orkana, który poświęcony 
był:  

a. organizowaniu bibliotek przez OSP  
b. upowszechnianiu czytelnictwa  
c. organizowaniu kółek dramatycznych  

21. Co to jest strefa pożarowa:  
a. strefa objęta pożarem  
b. pomieszczenie zamykane drzwiami 
c. wydzielona pożarowo przestrzeń 

22. Ile stopni redukcji ciśnienia mamy w aparacie ODO:  
a. 2 
b. 3 
c. 1 

23. Krew tętniczą wypływającą z rany poznamy po:  
a. ciemnobrunatnej barwie  
b. spokojnym wypływie 
c. jasnoczerwonej barwie 



24. Do urządzeń przeciwpożarowych zaliczamy:  
a. windę 
b. schody ruchome 
c.  dźwig dla ekip ratowniczych 

25. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych poddaje się próbie ciśnieniowej:  
a. raz na 5 lat 
b. raz w roku 
c. po każdym użyciu 

26. W punktach sprzedaży przyborów gazowych gaz płynny można składować w butlach o 
łącznej masie gazu do:  

a. 70 kg 
b. 100 kg 
c. 150 kg 

27. Kto był komendantem głównym strażackiego ruchu oporu „Skała”: 
a. major pożarnictwa Jerzy Lgocki   ps. ”Jastrząb”  
b. major pożarnictwa Zbigniew Borowy  ps. „Janina” 
c. kapitan pożarnictwa Michał Pogorzelski  ps. „Tak” 

28. Hydranty wewnętrzne występują jako: 
a. 25, 52, 75 
b. 25, 33, 52 
c. 52, 75, 110 

29. Dźwiękowy system ostrzegawczy wymagany jest m.in. w: 
a. salach widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1500 
b. salach widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1000 
c. salach widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 2000 

30. Obowiązek ponoszenia kosztów badań lekarskich druhów z OSP spoczywa na: 
a. gminie, 
b. Komendzie Powiatowej, 
c. macierzystych jednostkach OSP. 

31. Strefa pożarowa sterty nie powinna przekraczać kubatury:  
a. 1000 m3 
b. 5000 m3  
c. 500 m3 

32. Odległość między hydrantami zewnętrznymi na obszarach miejskich wynosi 
a. 150 metrów 
b. 300 metrów 
c. 100 metrów 

33. Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest: 
a. Pyran 
b. Fobos 
c. farba olejna 

34. Ile jest klas odporności pożarowej budynków: 
a. 3 
b. 4 
c. 5 

35. Czy członkami OSP mogą być cudzoziemcy: 
a. tak, 
b. nie, 
c. tak pod warunkiem, że mają stałe miejsce zameldowania na terenie RP. 

36. Kto został Prezesem utworzonego w roku 1916 Związku Floriańskiego? 
a. Bolesław Chomicz 
b. Zygmunt Choromański 
c. Józef Tuliszkowski 

 
 



37. Członkowie ochotniczych straży pożarnych mogą: 
a. Uczestniczyć w przeglądach przeprowadzanych przez gminy w ramach realizacji zadań z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej 
b. Kontrolować wszystkie obiekty na terenie gminy oraz stosować sankcje karne 
c. Kontrolować wszystkie obiekty na terenie gminy, bez możliwości stosowania sankcji karnych 

38. W pomieszczeniu zagrożonym wybuchem drzwi ewakuacyjne powinny się otwierać: 
a. na zewnątrz pomieszczenia 
b. do środka pomieszczenia 
c. nie ma to znaczenia 

39. Na wielkość strefy pożarowej obiektów produkcyjnych ma wpływ jeden z parametrów : 
a.  gęstość obciążenia ogniowego 
b.  ilość przebywających w strefie osób 
c.  rodzaj produkcji 

40. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownie od budynku ZL 
powinna wynosić co najmniej: 

a. 10 metrów 
b. 20 metrów 
c. 30 metrów 

 
 


