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Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:  

dwutlenek węgla powietrze  azot 

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

uwaga woda stój woda naprzód 

Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów 

kwasowych?  

wodór,  metan,  etan, 

Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?  

cztery  trzy  pięd 

Zaczadzenie następuje na skutek działania:  

CO2,  N, CO, 

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

1921 1930 1926 

Patron strażaków trzyma w ręku:  

wiadro,  toporek,  bosak, 

Co oznacza skrót ZOSP RP?  

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej 

 Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:  

wilgotnośd drzew oraz poszycia gleby 

wilgotnośd mchów i porostów oraz poszycia gleby 

 wilgotnośd ściółki powietrza 

Pożary grupy C to pożary:  

cieczy palnych gazów palnych  ciał stałych 
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W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalid ognisko:  

200 metrów 100 metrów  50 metrów 

Ile lat powinna mied dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?  

10  12  15 

Budynki IN to:  

budynki produkcyjne i magazynowe nie ma takiego określenia 

 inwentarskie służące do hodowli inwentarza 

Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?  

przekładnia mechaniczna olej hydrauliczny  powietrze 

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

zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min 

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

 zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min 
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W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?  

w 1995, w 1992,  w 1975, 

Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?  

mózg  serce  nerki 

Do gaszenia urządzeo elektrycznych użyjesz:  

gaśnicy pianowej wody destylowanej  gaśnicy proszkowej 

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

ratowniczych:  

15m i 25m – 3 lata  25m i 35m – 4 lata 20m i 30m – 5 lat 

Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?  

cztery  trzy  pięd 

Czy członkowie OSP mogą wykonywad czynności kontrolno rozpoznawcze.  

nie mogą tak tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP. 

Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:  

godziny nie stosuje się minuty 

Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?  

przekładnia mechaniczna olej hydrauliczny  powietrze 

Gaz propan-butan jest:  

lżejszy od powietrza,  cięższy od powietrza, 

 ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza, 

W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażad budynki:  

których kubatura przekracza 1000 m3 produkcyjno – magazynowe 

 użyteczności publicznej 
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Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecnośd:  

tlenu, źródła ciepła, materiału palnego 

 tlenku węgla, drewna, zapałki 

 dwutlenku węgla, papieru, źródła ciepła 

Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?  

pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego 

 pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się pożar gazów 

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

zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min 

 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 

CNBOP jest to:  

Centrum Naukowych Badao dla Ochrony Przeciwpożarowej 

 Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej 

 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 

Budynki IN to:  

budynki produkcyjne i magazynowe inwentarskie służące do hodowli inwentarza 

nie ma takiego określenia 
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Budynki IN to:  

budynki produkcyjne i magazynowe inwentarskie służące do hodowli inwentarza 

nie ma takiego określenia 

W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?  

w 1975,  w 1992,  w 1995, 

Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?  

tak  tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie  nie 

Co oznacza skrót ZOSP RP?  

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej 

Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 Komenda Główna Paostwowej Straży Pożarnej 

 Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych 

W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:  

slalomu między trzema tyczkami, budowy linii ssawnej, skoku przez rów o szerokości 

2m, 

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

co 4 lata  co 2 lata  co 3 lata 

Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:  

wojewoda Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody  starosta 

Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:  

ponad 55 m od 25 do 55 m od 12 do 25 m 

Ochotnicze straże pożarne są:  

jednostkami organizacyjnymi PSP stowarzyszeniami  organami administracji rządowej 
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Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:  

nie posiada urządzenia szybkiego natarcia, 

 urządzenie szybkiego natarcia W25,  urządzenie szybkiego natarcia W52, 

Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:  

jest to samochód bardzo bezpieczny jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B 

 jest to samochód posiadający zbiornik wodny 

Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Paostwowej Straży Pożarnej?  

8,  6, 5, 

Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?  

pięd trzy  cztery 

Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:  

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

 


