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1. W jakiej miejscowości znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna założona przez ojców Franciszkanów: 

a) w Częstochowie 
b) w Mysłowicach   
c) w Niepokalanowie   
 

2. Związek OSP został powołany w roku: 
a) 1936 
b) 1956 
c) 1966 
 

3. W którym roku harcerskie drużyny pożarnicze przekształcono w harcerskie oddziały pożarne? 
a) w 1926 roku 
b) w 1930 roku 

       c) w 1936 roku 

 
4. Zawodnikami w Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych według regulaminu CTIF są 

dziewczęta i chłopcy w wieku: 
a)  8 -15 lat 
b) 15-18 lat 

 c) 12-16 lat 
 

5. Patronem strażaków jest św. Florian. W którym dniu obchodzone jest jego święto: 
a) 3 maja 
b) 4 maja 
c) co roku pierwsza niedziela w miesiącu maju 
 

6. Strażackie akcje dywersyjne prowadzone podczas II wojny światowej przez Oddział Wojskowy „Skała” 
były prowadzone pod kryptonimem: 

a)  „Alarm” 
b)  „Pożar”  

      c) „Gaśnica” 
 
7. Kto jest nazwany pionierem polskiego pożarnictwa ? 
     a) Bolesław Chomicz  

b) Józef Tuliszkowski  
c) Waldemar Pawlak 
 

8. Pierwszą analizę stanu zagrożenia pożarowego w Polsce zawarto w słynnym dziele   Andrzeja Frycz 
Modrzewskiego „O naprawie Rzeczypospolitej” wydanym w wieku: 

a) XVI  
b) XVII 
c) XVIII 

9. Co oznacza skrót ZOSP RP ? 
a) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  
b) Zarząd Ochotniczej Służby Ratowniczej Rzeczypospolitej Polskiej 
c) Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
 

10. Do gaszenia pożaru pianą przez straż pożarną jest wykorzystywana: 
a) prądownica   
b) prądnica 
c) prądownica pianowa 

 
11. Jakiej pojemności zbiornik ze środkiem pianotwórczym wbudowany jest  w samochodzie GCBA 6/32. 

a) 250 l 
b) 320 l 
c) 600 l 
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12. Hydranty zewnętrzne służą do :    
a) gaszenia pożaru i zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych  

b) gaszenia pożaru w obiekcie przez użytkownika obiektu 
c) gaszenia pożaru na terenie przyległym przez straż pożarną 

 
13. Pożary grupy C to pożary: 

a) cieczy palnych 
b) metali lekkich reagujących z wodą 
c) gazów   
 

14. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w budynku 
mieszkalnym w którym używane są paleniska opalane paliwem stałym  
 (np. drzewem,węglem)? 
a) co najmniej 2 razy w roku 
b) co najmniej 4 razy w roku 
c) co najmniej raz w roku 
 

15. Odległość ustawienia sterty od budynku wykonanego z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej 
trudno zapalnym powinna wynosić co najmniej: 
a) 20 m 
b) 30 m 
c) 50 m 

 
16. Do wytwarzania piany lekkiej służy: 

a) wytwornica piany lekkiej 
b) prądownica piany lekkiej 
c) generator piany lekkiej 

 
17. Zgodnie z przepisami rozpalanie ogniska od budynku jest zabronione w odległości mniejszej niż: 

a)   5 metrów 
b) 7,5 metra 
c) 10 metrów 

 
18. Do kategorii zagrożenia ludzi ZL V zaliczamy: 

a) budynek opieki zdrowotnej  
b) budynek mieszkalny  
c) dom dziecka  

 
19. Hydranty wewnętrzne mogą być wielkości : 

a) 15 i 20  
b) 25 i 52 
c) 75 i 100 

 
 
20. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasów ? 

a) dwa 
b) trzy 
c) cztery 
 

21.Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność: 
a) tlenku węgla 
b) azotu 
c) tlenu 

 
22.Jaką grupę pożarów określa symbol F umieszczony na gaśnicy. 

a) pożary materiałów stałych głównie pochodzenia organicznego, których spalanie zachodzi z 
tworzeniem żarzących się węgli 

b) pożary cieczy i materiałów stałych topiących się  
c) pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych 
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23. Sztuczne oddychanie stosujemy w celu: 

a) przywróceniu akcji (pracy) serca 
b) przywróceniu akcji serca i czynności oddechowych 
c) przywróceniu czynności oddechowych 

 
24. Czy udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej należy do obowiązków strażaków ratowników:  

a) tak, jeżeli posiadają, co najmniej średnie wykształcenie medyczne  
b) tak 
c) nie 

 
25. Do pobierania wody ze zbiornika wodnego przez autopompę służą węże: 

a) tłoczne 
b) ssawne 
c) tłoczno – ssawne 
 

26. W jaki sposób do organizmu przenika pył:  
a) przez układ nerwowy  
b) całe ciało  
c) drogami oddechowymi  

 
27. Czy można palić trawę na łąkach:  

a) można, ale tylko na wiosnę   
b) można, ale tylko na jesieni  
c) wypalanie jest całkowicie zabronione 

 
28.W jakich przypadkach możliwe jest garażowanie w stodołach ciągników rolniczych z napełnionym 

zbiornikiem paliwa:     
a) kiedy klepisko jest betonowe, a dach kryty jest eternitem,  
b) kiedy klepisko jest utwardzone, a dach kryty blachą,  
c) jest bezwzględnie zabronione 

 
29.Czy można palić papierosy przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów 

rolnych oraz ich transporcie:  
a) nie można  
b) można bez ograniczeń  
c) można w odległości nie mniejszej niż 10 metrów  

 
30. Kto może obsługiwać specjalistyczne maszyny w gospodarstwie rolnym:    

a) osoby w wieku od 12 do 50 lat  
b) osoby dorosłe, zdrowe, posiadające przeszkolenie z zakresu obsługi maszyn                 i 

urządzeń  
c) wszystkie osoby, które wykazują umiejętności pracy z maszynami i urządzeniami w gospodarstwie  


