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Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:  

hydronetki prądownicy uniwersalnej koca gaśniczego 

Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:  

uciskowym  osłaniającym foliowym 

Co oznacza skrót KCKR?  

Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa Krajowe Centrum Komend Ratowniczych 

 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa 

Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleo na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku 

organizowanych na terenie lasu?  

komenda powiatowa /miejska/ PSP  burmistrz /wójt/ nadleśnictwo 

Jaki jest najwyższy stopieo aspirancki w PSP.  

aspirant sztabowy  starszy aspirant  aspirant 

Odległośd ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosid co 

najmniej:  

100 metrów  150 metrów  50 metrów 

Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:  

ciśnieniem roboczym długością średnicą 

CNBOP jest to:  

Centrum Naukowych Badao dla Ochrony Przeciwpożarowej 

 Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej 

 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?  

co 3 lata co 2 lata  co 4 lata 

Paostwowa Straż Pożarna została utworzona:  

w 1992 roku  w 1975 roku  w 1921 roku 
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Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:  

powietrze  azot  dwutlenek węgla 

Które z wymienionych substancji można gasid wodą?  

sód,  słoma,  magnez 

Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?  

1 rok  3 lata  2 lata 

Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":  

woda naprzód uwaga woda stój 

Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:  

w Warszawie w Gnieźnie w Krakowie 
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Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:  

Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Miejski/Powiatowy PSP 

 oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP 

Strażacy do unieruchamiania złamao kooczyn, podejrzeo złamao oraz zwichnięd używają 

najczęściej:  

szyny pneumatycznej szyny typu Kramera  deski ratowniczej 

W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":  

1921 1926 1930 

Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:  

40±5 bar  50±5 bar  60±5 bar 

Najwyższą władzą w OSP jest:  

Komisja rewizyjna Walne zebranie członków  Zarząd 

Symbol W-75 oznacza:  

waż pożarniczy o długości 75 m waż pożarniczy grubości 75 cm  waż pożarniczy o 

średnicy 75 mm 

Które z wymienionych substancji można gasid wodą?  

sód,  magnez, słoma, 

Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?  

nie  tak  może posiadad 

Ochotnicze straże pożarne są:  

organami administracji rządowej  stowarzyszeniami  jednostkami organizacyjnymi PSP 

Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:  

hydronetki prądownicy uniwersalnej koca gaśniczego 
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Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?  

nie  tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.  

tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut, 

Minimalna odległośd między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna 

wynosid:  

0,5 m, 2 m,  1,5 m, 

Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?  

olej hydrauliczny  przekładnia mechaniczna powietrze 

Do wytwarzania piany ciężkiej służy:  

wytwornica pianowa  prądownica pianowa  generator piany 

Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:  

zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min 

 zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min 

 zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min 
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Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:  

prądownicy uniwersalnej hydronetki koca gaśniczego 

Paostwowa Straż Pożarna została utworzona:  

w 1975 roku  w 1992 roku  w 1921 roku 

Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:  

w pozycji półsiedzącej w pozycji tzw. bezpiecznej w pozycji leżącej na wznak 

Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:  

urządzenie szybkiego natarcia W52,  urządzenie szybkiego natarcia W25, 

 nie posiada urządzenia szybkiego natarcia, 

Do stałych urządzeo gaśniczych zaliczamy:  

podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany 

 instalację tryskaczową hydranty zewnętrzne 

Kadet to słuchacz szkoły:  

podoficerskiej,  aspirantów,  oficerskiej, 

Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:  

Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Miejski/Powiatowy PSP, 

 oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP, 

Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?  

tak  tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie  nie 

Symbol W-52 oznacza:  

waż pożarniczy o średnicy 52 mm  waż pożarniczy o długości 52 m 

 waż pożarniczy grubości 52 cm 

Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:  

ciężkiej  średniej  lekkiej 
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W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:  

natarcie i obrona  natarcie i atak  atak i kontratak 

Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:  

A, B, C, D, Mały, duży , bardzo duży Mały, średni, duży, bardzo duży 

Odległośd ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosid co 

najmniej:  

50 metrów 150 metrów  100 metrów 

Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":  

woda stój woda naprzód uwaga 

Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Paostwowej Straży Pożarnej?  

5,  6, 8, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogólnopolski Test Wiedzy Pożarniczej  Szkoła Podstawowa    

Najwyższą władzą w OSP jest:  

Walne zebranie członków  Zarząd  Komisja rewizyjna 

Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?  

w lipcu w kwietniu  w maju 

Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:  

pożar mały pożar duży pożar średni 

Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?  

2 lata 1 rok  3 lata 

Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:  

20C, -100C, -790C, 

W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:  

natarcie i atak  atak i kontratak natarcie i obrona 

Nomex to:  

ubranie strażackie,  środek gaśniczy,  dzianina ogniochronna, 

Kadet to słuchacz szkoły:  

oficerskiej, podoficerskiej,  aspirantów, 

W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalid ognisko:  

50 metrów  100 metrów  200 metrów 

Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?  

pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego 

 pożar gazów  pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się 
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Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?  

pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się 

 pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych 

zjawisk występuje zjawisko żarzenia 

 pożar gazów 

Symbol SH-10 oznacza:  

samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton 

 samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m. 

 samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM 

Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?  

w pachwinach, na przegubie ręki,  na tętnicach szyjnych, 

Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów 

kwasowych?  

etan, wodór,  metan, 

Zaznacz prawidłową długośd linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów 

ratowniczych:  

20m i 30m – 5 lat  15m i 25m – 3 lata  25m i 35m – 4 lata 
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Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kooczynę górną w sytuacji, 

kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:  

schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu 

doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą częśd 

ciała okrywamy „folią życia” 

 nie podejmujemy żadnych działao, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę 

 schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, 

następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą częśd ciała okrywamy „folią życia” 

Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?  

nie  może posiadad tak 

Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:  

minuty godziny nie stosuje się 

Wymieo znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:  

piła, bosak, 

 poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa 

 nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów 

Co to jest wstrząs pourazowy?  

utrata przytomności, uderzenie po upadku,  reakcja organizmu na uraz 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:  

w Krakowie  w Częstochowie w Warszawie 

Do gazów gaśniczych zalicza się:  

etan,  propan - butan, azot, 

Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:  

Szkoła Główna Służby Pożarnicza Centralna Akademia Pożarnicza Szkoła Oficerów 

Pożarnictwa 

Symbol W-75 oznacza:  

waż pożarniczy grubości 75 cm  waż pożarniczy o średnicy 75 mm  waż pożarniczy o 

długości 75 m 
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Poszkodowany oparzony wymaga:  

polania spirytusem na rany  bandażowania rany chłodzenia rany woda 

Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:  

urządzenie szybkiego natarcia W25,  urządzenie szybkiego natarcia W52, 

 nie posiada urządzenia szybkiego natarcia, 

Pianą można gasid pożary klasy:  

klasy A i B klasy C i D tylko klasy C 

W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażad budynki:  

użyteczności publicznej których kubatura przekracza 1000 m3 

 produkcyjno – magazynowe 

CNBOP jest to:  

Centrum Naukowych Badao dla Ochrony Przeciwpożarowej 

 Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej 

 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalid ognisko:  

200 metrów 100 metrów  50 metrów 


