
XXXIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom" - 2011 

(eliminacje wojewódzkie) 

Grupa I - uczniowie szkół podstawowych 
 
 

1. Kto wykradł bogom ogień? 

a) Prometeusz, 
b) Westa, 
c) Hestia. 

2. Jedną z konkurencji podczas zawodów pożarniczych drużyn OSP jest: 
a) Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, 
b) Ćwiczenie bojowe polegające na gaszeniu cieczy płonącej w wannie, 
c) Sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami. 

3. Co oznacza skrót JOT? 
a) Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP, 
b) Jednostka Operacyjno-Techniczna PSP, 
c) Jednostka Operacyjno-Techniczna Zakładowej Służby Ratowniczej. 

4. 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) Zarządu OSP RP. 

5. Do jakiej grupy specjalności MDP zaliczamy „Strażak Wojtek"? 
a) Maluchy - kandydaci, 
b) Iskierki, 
c) Płomyki. 

6. Zaznacz tytuł hymnu Związku OSP RP: 
a) Hej, bracia strażacy!, 
b) Pieśń Straży Pożarnych, 
c) Rycerze Floriana. 

7. W roku 2010 odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Podaj, która 
to była: 

a) trzecia, 
b) szósta, 
c) siódma. 

 

8. Jak nazywała się strażacka organizacja konspiracyjna działająca w czasie II Wojny 
Światowej? 

a) Skała, 
b) Iskra, 
c) Płomień. 



9. Kto był autorem dzieła „O poprawie Rzeczpospolitej"? 
a) Bolesław Chomicz, 
b) Kazimierz Wielki, 
c) Andrzej Frycz Modrzewski. 

10. Kto nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszonej w ZOSP RP? 
a) Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 
b) Zarząd Główny ZOSP RP, 
c) Starosta powiatu, w którym działa OSP. 

11. Jakiego koloru Sznur Galowy noszą członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych? 
a) złotego, 
b) srebrnego przeplatanego niebieska nitką, 
c) białego. 

12. Rozszyfruj skrót HDP: 
a) Honorowy Działacz Pożarnictwa, 
b) Harcerska Drużyna Pożarnicza, 
c) Halonowe Działko Pożarnicze. 

13. Minimum ilu członków musi liczyć Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP? 
a) 5, 
b) 7, 
c) 9. 

14. Czy członkom MDP przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze podczas Walnego 
Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego OSP? 

a) tak, 
b) nie, 
c) tak, członkom w wieku od 16 do 18 lat. 

15. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu: 
a) ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową 

lub innym miejscowym zagrożeniem, 
b) ochronę zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem lub innym miejscowym 

zagrożeniem, 
c) ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed ogniem i powodzią. 

16. Grupa pożarów „F" oznacza: 
a) Pożary cieczy i materiałów stałych topiących się, 
b) Pożary gazów, 
c) Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kulinarnych. 

17. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać: 
a) strażacy, 
b) inspektorzy BHP, 
c) osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

 
 



18. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych: 
a) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, 
b) właściwa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 
c) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. 

19. Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie jest : 
a) zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia 

oraz centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony 
przeciwpożarowej albo Policje bądź wójta lub sołtysa, 

b) nie zobowiązany do podjęcia jakiegokolwiek działania, 
c) obserwatorem zdarzenia. 

20. Mgłowy prąd wody podawany jest za pomocą: 
a) prądownicy uniwersalnej, 
b) wytwornicy prądów mgłowych, 
c) gaśnicy wodnej. 

21. Słuchacz (student) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (szkoła oficerska) to: 
a) Kadet, 
b) Ogniomistrz, 
c) Podchorąży. 

22. Oznaczenie stopnia pożarniczego, młodszy brygadier to: 
a) 3 gwiazdki, 
b) 2 belki i 1 gwiazdka, 
c) 4 gwiazdki. 

23. Składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, 
materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu jest: 

a) dozwolone, 
b) zabronione, 
c) dozwolone tylko pod nadzorem osób do tego upoważnionych. 

24. Instytucją certyfikuj ącą wyroby stosowane w ochronie przeciwpożarowej jest: 
a) właściwa terenowo Komenda Wojewódzka PSP, 
b) Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowei w Józefowie, 
c) Komenda Główna PSP w Warszawie. 

25. Sygnalizator bezruchu służy do: 
a) sygnalizowania bezruchu osoby poszkodowanej, 
b) sygnalizowania bezruchu ratownika podczas akcji ratowniczo - gaśniczej, 
c) oceny efektywnej pracy strażaka. 

26. Gdzie należy umieścić gaśnicę? 

a) za szafą, 
b) na korytarzu, 
c) pod biurkiem. 

 
 



27. Co to jest strefa pożarowa: 
a) przestrzeń objęta pożarem, 
b) wydzielona pożarowo przestrzeń, 
c) teren działania straży pożarnej. 

28. Jedna gaśnica 2 kg w budynku ZL III (szkoła) powinna przypadać na powierzchnię: 
a) 100 m 2, 
b) 200m 2, 
c) 300 m 2. 

29. Miesięcznik „Przegląd pożarniczy" ukazuje się: 
a) od 1912 roku, 
b) od 1945 roku, 
c) od 1976 roku. 

30. Brygadier to: 
a) Stopień pożarniczy, 
b) Funkcja w Państwowej Straży Pożarnej, 
c) Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej. 


