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Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:  

komendanta jednostki, do której należy strażak Komendanta Wojewódzkiego PSP 

 Związek OSP RP 

Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:  

C  nie posiada oznaczenia  L 

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 

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

1930 1926 1921 

Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:  

od 1 kwietnia do 30 października  od 1 maja do 30 września  od 1 czerwca do 30 września 

Kadet to słuchacz szkoły:  

aspirantów,  oficerskiej, podoficerskiej, 

Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?  

tak  nie tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie 

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” 

Do gaszenia urządzeo elektrycznych użyjesz:  

gaśnicy proszkowej  gaśnicy pianowej wody destylowanej 
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W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu 

wprowadza:  

komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP  nadleśniczy  starosta 

Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?  

cztery  trzy  pięd 

Do gazów gaśniczych zalicza się:  

azot,  propan - butan, etan, 

Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:  

jest to samochód posiadający zbiornik wodny 

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

Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:  

powietrze  azot  dwutlenek węgla 

 


