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(eliminacje wojewódzkie) 

Grupa II - uczniowie szkół gimnazjalnych 

 

 

1. Hestia była boginią: 
a) ognia, 
b) ogniska domowego i państwowego, 
c) bezpiecznego rzemiosła. 

2. Kto nadaje Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza? 

a) Zarząd Główny Związku OSP RP, 
b) Komendant Główny PSP na wniosek Zarządu Głównego ZOSP RP, 
c) Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. 

3. Do jakiej grupy specjalności MDP zaliczamy „Organizator pracy sportowej"? 

a) Iskierki, 
b) Płomyki, 
c) Ogniki. 

4. W jakim wieku, według statutu, członkowie MDP mogą być wybierani do władz 
OSP? 

a) 15 - 17 lat, 
b) 16 - 18 lat, 
c) 17 - 19 lat. 

5. Na którym Zjeździe przyjęto nazwę Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej ? 

a) V, 
b) VIII, 
c) IX. 

6. Kto powołuje Prezesa Zarządu Głównego Związku OS PRP? 
a) Sejm RP, 
b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
c) Zarząd Główny Związku OSP RP. 

7. Jesienią 2012 roku ma odbyć się Zjazd Krajowy Zwi ązku OSP RP, który to 
będzie Zjazd? 

a) X, 
b) XI, 
c) XIII.  

8. Kto nadaje sztandar Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP? 
a) Zjazd Wojewódzki ZOSP RP, 
b) Prezydium ZOW ZOSP RP, 
c) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. 



9. Jak długo trwa kadencja Komendanta Gminnego ZOSP RP? 
a) rok, 
b) 5 lat, 
c) zależnie od decyzji Wójta Gminy. 

10. Czy komendant Gminny ZOSP RP może być strażakiem PSP? 
a) tak, 
b) nie, 
c) może być, ale pod warunkiem że pełni służbę w najbliższej JRG. 

11. Jakiego koloru hełmy noszą ratownicy Jednostki Operacyjno - Technicznej OSP? 
a) czerwonego, 
b) białego, 
c) srebrnego. 

12. Kto ma obowiązek wyszkolenia strażaków OSP biorących bezpośredni udział 
w akcjach ratowniczo - gaśniczych? 

a) Komenda Powiatowa/Miejska PSP, 
b) Urząd Gminy, 
c) Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 

13. Kto podejmuje decyzję o włączeniu jednostki OSP do Krajowego Systemu 
Ratowniczo - Gaśniczego? 

a) Komendant Wojewódzki PSP, 
b) Komendant Główny PSP, 
c) Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. 

14. W którym miejscu naszywa się zdobyte specjalności Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej? 

a) na ramieniu prawego rękawa munduru, 
b) na ramieniu lewego rękawa munduru, 
c) nad lewą górną kieszenią kurtki mundurowej. 

15. Pożar średni, to pożar o powierzchni łub objętości? 
a) od 71 - 300 m2 i od 300 - 1000 m3, 
b) od 60 - 200 m2 i od 300 - 1500 m3, 
c) od 71 - 300 m2 i od 351 - 1500 m3. 

16. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych wymagane jest w obiektach? 
a) zamieszkania zbiorowego wysokościowych, 
b) zamieszkania zbiorowego niskich, 
c) zamieszkania zbiorowego średniowysokich. 

17. Na jaką powierzchnię obiektu zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL 
II powinna przypadać jedna gaśnica o masie środka 2 kg lub 3 dm3 ? 

a) 200 m2, 
b) 300 m2, 
c) 100 m2. 

 



18. Wykładziny podłogowe stosowane na drogach komunikacji ogólnej, służących 
celom ewakuacji powinny być co najmniej: 

a) niepalne, 
b) trudno zapalne, 
c) łatwo zapalne. 

19. 0bowiązująca Ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona? 
a) 24 sierpnia 1991 r., 
b) 3 listopada 1992 r., 
c) 12 czerwca 1975 r. 

20. W jakim mieście ma siedzibę Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej? 
a) Warszawie, 
b) Krakowie, 
c) Częstochowie. 

21. Budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi jeżeli długość dojścia ewakuacyjnego 
jest większa od określonej w przepisach techniczno - budowlanych o ponad: 

a) 50 %, 
b) 100 %, 
c) 150 %. 

22. W przypadku porażenia prądem, w pierwszej kolejności należy: 
a) dotknąć poszkodowanego, żeby sprawdzić co mu się stało, 
b) poczekać na przybycie strażaków, 
c) upewnić się, że prąd został wyłączony i poszkodowany nie znajduje się pod 

jego wpływem i dopiero wtedy podjąć działania ratunkowe. 

23. Wysokość lokalnego obniżenia drogi ewakuacyjnej na odcinku nie dłuższym niż 
1,5 m może wynosić: 

a) 2,0 m, 
b) 1,9 m, 
c) 2,2 m. 

24. Skrót „E 30" używany w klasyfikacji odporności ogniowej elementów budowlanych 
oznacza: 

a) nośność ogniową w czasie 30 minut, 
b) szczelność ogniową w czasie 30 minut, 
c) izolacyjność ogniową w czasie 30 minut. 

25. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje: 
a) Komendant Główny PSP na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
b) Komendant Wojewódzki PSP w porozumieniu w Wojewodą, 
c) Komendant Wojewódzki PSP w porozumieniu ze Starostą. 

26. Stopień nadbrygadiera nadaje: 
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) Minister Spraw Wewnętrznych, 
c) Premier. 



27. Budynek przedszkola zaliczamy do kategorii zagrożenia ludzi: 
a) ZL I, 
b) ZL II,  
c) ZL III. 

28. Nadzór nad działalnością rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych sprawuje: 

a) Komendant Główny PSP przy pomocy Komendantów Wojewódzkich PSP, 
b) Komendant Wojewódzki PSP, 
c) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. 

29. Garażowanie ciągnika rolniczego w budynku stodoły jest: 
a) dozwolone, 
b) zabronione, 
c) dozwolone pod warunkiem, że opróżniono zbiornik paliwa ciągnika i odłączono 

na stałe zasilanie akumulatorowe. 

30. Droga pożarowa w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, 
w szczególności architektonicznymi może być poprowadzona w taki sposób, aby był 
zapewniony dostęp do: 

a) 30 % obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości (największej 
szerokości) do 60 m, 

b) wejścia głównego do budynku, 
c) dźwigu dla ekip ratowniczych znajdującego się w budynku. 

31. Odległość bliższej krawędzi drogi pożarowej od obiektów zaliczanych do kategorii 
zagrożenia ludzi powinna mieścić się w granicach: 

a) 5 - 15 m, 
b) 5 - 30 m, 
c) 10 - 25 m. 

32. Wstrząs to stan: 
a) osoby po wstrząśnieniu mózgu, 
b) niedostatecznego utlenowania tkanek, 
c) osoby która była świadkiem wstrząsającego wydarzenia. 

33. Najczęstszą przyczyną niewydolności oddechowej u nieprzytomnych jest: 
a) niedrożność górnych dróg oddechowych, 
b) brak dostatecznej ilości tlenu w otaczającym ich powietrzu, 
c) astma oskrzelowa. 

34. Podstawową metodą zaopatrywania krwotoków w pierwszej pomocy jest: 
a) nałożenie opatrunku uciskowego w miejscu krwawienia, 
b) zaklejenie rany plastrem, 
c) nałożenie przezroczystej folii na ranę by móc obserwować barwę wypływającej 

krwi. 
 



 

35. Obrona dalsza jest to: 
a) działanie gaśnicze w obiektach położonych daleko od jednostki ratowniczo-

gaśniczej, 
b) działanie na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do 

wytworzenia nowych ognisk pożaru, 
c) działanie prowadzone daleko od samochodu gaśniczego. 


