TEST II GRUPA A
1. Napis wg uchwały nr 67/XVIII/2012 ZG ZOSP RP na sztandarach OSP brzmi:
a. W Służbie Ojczyzny. W jedności siła.
b. Prowadź Nas św. Florianie.
c. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
d. Chroń nas św. Florianie
2. Poczet sztandarowy sztandaru OSP tworzą:
a. Dowódca pocztu sztandarowego, chorąży, asystujący,
b. Dowódca, podchorąży, asystujący,
c. Dowódca pocztu sztandarowego, sztandarowy, asystujący,
d. Dowódca, chorąży, pomocnik,
3. Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami Zawodów Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych składa się z :
a. 7 odcinków,
b. 8 odcinków,
c. 9 odcinków toru
d. 10 odcinków
4. Wyróżnieniami przyznawanymi strażakom OSP są:
a. odznaka Wzorowy Strażak,
b. dyplom uznania, list pochwalny,
c. medal „Za zasługi dla jednostki OSP”,
d. wyróżnienie odznaczeniem,
5. Trzy pierwsze cyfry numeru operacyjnego na pojazdach samochodowych
oznakowanych jako pojazdy uprzywilejowane i sprzęcie pływającym oznaczają:
a. jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
b. komendę powiatową PSP,
c. województwo,
d. typ pojazdu.
6. Oznakowanie ewakuacyjne jest wykonane w barwach:
a. białej i czerwonej,
b. białej i niebieskiej,
c. białej i zielonej,
d. białej i czarnej
7. Komendy Powiatowe/Miejskie dzielą się na kategorie, ile jest kategorii:
a. od I do II
b. od I do III
c. od I do IV
d. od I do V
8. Nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej o wymaganych parametrach
technicznych do:
a. 2 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego ZL IV,
b. stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
c. stadionu sportowego z 55 miejscami siedzącymi,
d. szpitala
9. Państwowa Straż Pożarna jest służbą podlegającą:

a. Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
b. Ministrowi Administracji i Cyfryzacji,
c. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
d. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Komendanta Powiatowego PSP powołuje i odwołuje:
a. Komendant Główny PSP,
b. Komendant Wojewódzki PSP,
c. Wojewoda,
d. Starosta.
11. Stopnie oficerskie w Państwowej Straży Pożarnej nadaje:
a. przełożony oficera, uprawniony do jego mianowania,
b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
c. Prezes Rady Ministrów,
d. Komendant Główny PSP.
12. Centralna Szkoła Pożarnicza znajduje się w:
a. Częstochowie,
b. Warszawie,
c. Krakowie,
d. Poznaniu.
13. W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę:
a. ok. 15 000 strażaków,
b. ok. 20 000 strażaków,
c. ok. 30 000 strażaków,
d. ok. 45 000 strażaków.
14. Stopnie „generalskie”, tj. nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje:
a. minister właściwy do spraw wewnętrznych,
b. Prezes Rady Ministrów,
c. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
d. Kapituła Klubu Generalskiego.
15. Teren pożaru to:
a. teren, gdzie zostały rozwinięte linie gaśnicze,
b. obszar związany z prowadzonymi działaniami,
c. obszar, na którym znajdują się obiekty palące się i zagrożone
d. teren określony przez Kierującego działaniami ratowniczymi,
16. Pojazd gaśniczy GBA 2,16 typ 005 posiada
a. urządzenia szybkiego natarcia W – 25
b. urządzenia szybkiego natarcia W – 52
c. urządzenia szybkiego natarcia W – 75
d. urządzenia szybkiego natarcia USN – 25
17. Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Krakowie została utworzona w:
a. 1956 r
b. 1967 r
c. 1971 r.
d. 1981 r.

18. Składowanie materiałów palnych poza budynkami jest dopuszczalne w odległości:
a. 4 m od granicy działki,
b. przy granicy niezabudowanej działki,
c. 10 m od granicy działki,
d. 1,5 m od granicy działki
19. Urządzeniem przeciwpożarowym nie jest:
a. Hydrant wewnętrzny
b. Gaśnica,
c. Kurtyna dymowa
d. Urządzenie oddymiające.
20. Szkolenia inspektora ochrony przeciwpożarowej nie prowadzą
a. szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
b. Komenda Główna PSP
c. ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej
d. instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej.
21. Średnia szybkość marszu wynosi 4 km/h, zaś szybkość poruszania się biegacza
wynosi 19 km/h, jaka jest średnia prędkość przemieszczania się frontu pożaru traw:
a. 9 km/h
b. 10 km/h;
c. 15 km/h
d. 20 km/h.
22. Zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów pod karą grzywny lub aresztu zawarto w:
a. Ustawie o ochronie przyrody,
b. Ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
c. Ustawie o ochronie środowiska.
d. Ustawie o PSP,
23. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:
a. A B C D E F
b. A B C D
c. A B C D E
d. A B C D F
24. Zatrzaśnik służy do:
a. szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym
rozłączeniem
b. łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego
c. zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
d. mocowania sprzętu na samochodzie
25. Do kategorii zagrożenia ZL II zalicza się następujące obiekty:
a. dyskoteki kina
b. mieszkalne
c. szpitale przedszkola
d. szkoły
26. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
a. Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny
gazowo powietrznej
b. Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny.
c. Dowolne źródło o energii wyższej niż minimalna energia zapłonu

d. Tylko otwarty płomień.
27. Wysysacz może służyć do:
a. usunięcia powietrza z linii ssawnej w celu zassania wody prze pompę
b. zassania środka pianotwórczego w celu uzyskania wodnego roztworu
środka pianotwórczego
c. wyssania wody z zalanych pomieszczeń np: piwnic
d. usunięcia ciała obcego z górnych dróg oddechowych
28. Pożar butli z acetylenem to pożar grupy materiałów:
a. A,
b. B,
c. C
d. D
29. Stacja paliw płynnych winna obowiązkowo być wyposażona w:
a. Gaśnice śniegowe,
b. Gaśnice płynowe,
c. Gaśnice proszkowe,
d. Gaśnice wodno-pianowe.
30. Przedsionek przeciwpożarowy w budynkach winien posiadać minimalne wymiary:
a. 1,2 x 1,2 m;
b. 1,4 x 1,4 m;
c. 1,5 x 1,5 m;
d. 2,0 x 2,0 m;

