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(eliminacje wojewódzkie) 

Grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 

1. Który z podanych niżej ogni wykorzystywano podczas prowadzonych wojen? 

a) „ogień zwycięstwa", 
b) „ogień św. Wawrzyńca", 
c) „ogień grecki". 

2. Kto nadaje odznakę „Strażak Wzorowy"? 
a) Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, 
b) Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, 
c) Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. 

3. Komu św. Maksymilian Kolbe zlecił zorganizowanie samoobrony pożarowej w klasztorze o. 
Franciszkanów w Niepokalanowie? 

a) o. Janowi Kowalczykowi, 
b) b. Walezemu Mikołajczykowi, 
c) Florianowi Kozubie. 

4. Krajowy Związek OSP powstał w 1875 r, W którym mieście? 
a) w Krakowie, 
b) we Lwowie, 
c) w Lublinie. 

5. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest od: 
a) 1989 roku, 
b) 1996 roku, 
c) 2001 roku. 

6. Kiedy ukazał się pierwszy samodzielny numer „Strażaka"? 
a) w styczniu 1901 r., 
b) w kwietniu 1901 r., 
c) w lutym 1902 r. 

7. Kto obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków? 
a) Senator Zbigniew Meres, 
b) Poseł Krystyna Skowrońska, 
c) Poseł Mirosław Pawlak. 

8. W którym roku Rada Ministrów wydala decyzję o rozwiązaniu Związku OSP? 
a) 1947, 
b) 1949, 
c) 1956. 

9. W którym roku Ogólnokrajowy Zjazd Stra ży Ogniowych powołał Związek Floriański? 
a) 1909, 
b) 1916, 
c) 1921. 



10. Który z działaczy Związku Floriańskiego był komendantem Łódzkiej Straży Ogniowej 
Ochotniczej? 

a) Klemens Matusiak, 
b) dr Alfred Grohman, 
c) inż. Józef Tuliszkowski. 

11. Gdzie odbywały się Międzynarodowe Zawody Strażackie w 1928 roku podczas których miał 
miejsce największy w historii sukces Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej? 

a) Monachium, 
b) Pradze, 
c) Turynie. 

12. Kto nadaje sztandar Zarządowi Głównemu Związku OSP RP? 
a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
b) Premier, 
c) Prezydent RP. 

13. Czy Ochotnicza Straż Pożarna może być odznaczona orderami i odznaczeniami państwowymi? 
a) nie, 
b) tak, 
c) tak, jeśli istnieje ponad 125 lat. 

14. Kto powołuje członków Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP? 
a) Zarząd Główny ZOSP RP, 
b) Prezes ZOW ZOSP RP, 
c) Zarząd OW ZOSP RP. 

15. Kto wyznacza komisję likwidacyjn ą w razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku OSP RP? 
a) Komendant Główny PSP, 
b) Minister właściwy do spraw ochrony przeciwpożarowej, 
c) Zjazd Krajowy Związku OSP RP. 

16. Czy Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej może być członkiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej? 

a) tak, 
b) nie, 
c) może, ale poza województwem w którym jest komendantem. 

17. Przeglądy techniczne urządzeń przeciwpożarowych wykonuje się: 
a) tylko raz na rok, 
b) nie rzadziej niż raz na rok, 
c) raz na dwa lata. 

18. Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się stale elementy 
zagospodarowania terenu: 

a) tak, 
b) nie, 
c) tak, pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 3 m. 

 
 
 
 



19. Ile butli z gazem płynnym o nominalnej zawartości gazu do 11 kg można maksymalnie 
instalować w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym? 

a) 1, 
b) 2, 
c) 3. 

20. Skrót ZDR oznacza: 
a) Zakład Dużego Ryzyka, 
b) Zakładowa Drużyna Ratownicza, 
c) Zakładowy Dozór Ryzyka. 

21. Skrót „R 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. 

22. System sygnalizacji pożarowej należy zastosować w: 
a) szpitalu psychiatrycznym o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku, 
b) w szpitalu o liczbie łóżek 150 w budynku, 
c) w salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 150. 

23. W celu ugaszenia palącego się oleju na patelni powinieneś użyć gaśnicy z oznaczeniem: 
a) ABC, 
b) BC, 
c) AF. 

24. Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być 
odporne na parcie o wartości: 

a) 5 KN/m2 (5 KPa), 
b) 10 KN/m2 (10 KPa), 
c) 15 KN/m2 (15 KPa). 

25. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku) w budynkach zaliczonych 
do kategorii ZL I, ZL II i ZL V wynosi? 

a) 25,0 m, 
b) 15,0 m, 
c) 10,0 m. 

26. Strefy zagrożone wybuchem wyznaczone w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych 
klasyfikuje się: 

a) strefa W0, strefa W1, strefa W2, strefa W10, strefa W11, 
b) strefa Z0, strefa Z1, strefa Z2, strefa Z10, strefa Z11, 
c) strefa 0, strefa 1. strefa 2, strefa 20. strefa 21, strefa 22. 

27. Pożar lasu o powierzchni 112 ha to pożar: 
a) średni, 
b) duży, 
c) bardzo duży. 

28. Minimalna szerokość biegu schodów w budynku opieki zdrowotnej powinna wynosić? 
a) 120 cm, 
b) 140 cm, 
c) 150 cm. 



29. W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w: 
a) Warszawie i Poznaniu, 
b) Częstochowie i Krakowie, 
c) Krakowie i Poznaniu. 

30. Kto powołuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: 
a) Prezydent na wniosek Premiera, 
b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

31. Ile litrów pary wodnej powstaje z jednego litra wody: 
a) 170 litrów objętościowych, 
b) 1700 litrów objętościowych, 
c) 1013 litrów objętościowych. 

32. Czy właściciel supermarketu, w którym może przebywać jednocześnie powyżej 50 osób 
dokonujących zakupów jest zobowiązany przeprowadzić praktyczne sprawdzenie warunków 
ewakuacji? 

a) nie ma takiego obowiązku, 
b) tak, co najmniej raz na dwa lata, 
c) tak, co najmniej raz w roku. 

33. Na stacji paliw płynnych każde stanowisko wydawania gazu płynnego należy wyposażyć w 
następujący sprzęt przeciwpożarowy: 

a) 3 koce gaśnicze, 2 gaśnice proszkowe 6 kg, 1 agregat 25 kg proszkowy, 
b) 2 agregaty 25 kg proszkowe lub śniegowe, 2 gaśnice 6 kg, 
c) 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy. 

34. Dystrybucja gazu płynnego w stacjach paliw oraz samodzielnych stacjach gazu płynnego polega 
na: 

a) napełnianiu gazem płynnym butli o masie 11 kg przeznaczonych do gazu płynnego, 
b) tankowaniu gazem płynnym pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie 

do zasilania tym paliwem oraz wymianie butli opróżnionych z gazu płynnego na butle 
napełnione tym gazem o masie do 11 kg, 

c) tankowaniu gazem płynnym pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie 
do zasilania tym paliwem i napełnianiu gazem płynnym butli o masie 11 kg 
przeznaczonych do gazu płynnego. 

35. Najczęstszą przyczyną powstania pożaru są: 
a) wyładowania atmosferyczne, 
b) nieostrożność osób dorosłych, 
c) wady procesów technologicznych. 

36. Linia zasilająca to: 
a) linia wężowa zakończona prądownicą, 
b) linia wężowa zakończona rozdzielaczem, 
c) linia wężowa od hydrantu do nasady samochodu. 

37. W zależności o rodzaju palącego się materiału pożary dzieli się na grupy: 
a) I, II, III, IV, 
b) A, B, C, D, F, 
c) małe, średnie, duże. 



38. Linia najbardziej intensywnego rozprzestrzeniania się ognia to: 
a) oś pożaru, 
b) skrzydła pożaru, 
c) front pożaru. 

39. Która cecha palnego ciała stałego ma największy wpływ na szybkość jego spalania: 
a) rozpuszczalność w wodzie, 
b) duża gęstość, 
c) rozdrobnienie. 

40. Do gazów gaśniczych zaliczamy: 
a) azot, 
b) etan, 
c) wodór. 


