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1. Który z symboli oznacza samochód gaśniczy ciężki z motopompą:  

a) GBA 
b) GBM 
b) GCBA  
c) GCBM  

 
2. 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, F 
d) A, B, C, E, F  
 

3. W jaki sposób na pagonach munduru wyjściowego oznakowany jest stopień 
sekcyjnego 

a. dwie gwiazdki  
b. cztery belki 
c. dwie belki 
d. gwiazdka i dwie belki 

 
4. Wodą nie można gasić: 

a) olejów, tłuszczy, smarów 
b) sprasowanych bel słomy 
c) torfu 
d) gazów palnych 

 
5. Co to jest SGSP: 

a) Szkoła Głowna Straży Pożarnej 
b) Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
c) Specjalna Grupa Straży Pożarnej 
d) Specjalna Grupa Szkoleniowo - Profilaktyczna 

 
6. Jaki środek gaśniczy znajduje się w gaśnicy śniegowej?  

a) proszek 
b) dwutlenek węgla 
c) tlenek węgla 
d) halon 
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7. Jakie wielkości nasad posiadają prądownice wodne?  

a) 25, 52 i 75 
b) 52, 75, 110 
c) tylko 25 i 52 
d) tylko 52 

 
8. Pierwszy (najniższy) stopień służbowy w korpusie podoficerów PSP to: 

a) sekcyjny 
b) starszy ogniomistrz 
c) strażak 
d) młodszy kapitan 

 
 
9. Prezentowany znak oznacza specjalność pożarniczą w MDP: 

a) Strażak Sam 
b) Florek 
c) Żarek 
d) pomocnik strażaka 

 
 
10. Smok ssawny elementem urządzenia pożarniczego służącego do: 

a) poboru wody z hydrantu pożarniczego 
b) poboru wody z rzeki lub stawu 
c) poboru wody ze zbiornika samochodu, 
d) zasilania agregatu pompowego 
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11. Strażak biorący udział w ćwiczeniach lub zawodach nosi specjalne 

oznakowanie. Ilustracja  jest oznakowaniem:     
a) dowódcy sekcji 
b) mechanika 
c) łacznika 
d) pomocnika mechanika 

 
12. Powiatowe zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych organizowane są  

a. Co roku 
b. Co 2 lata, 
c. Co 4 lata 
d. Co 3 lata 

 
13. Państwowa Straż Pożarna prowadzi nieodpłatne szkolenia dla: 

a) wszystkich członków OSP 
b) tylko członków MDP 
c) tylko członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych, 
d)tylko  dla kandydatów na członków OSP 

 
14. Ile nasad Ø 52 posiada standardowy rozdzielacz?: 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
15. Jak zwracamy się do strażaków PSP? 

a) Proszę Pana 
b) Kolego 
c) Druhu 
d) Strażaku 
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16. Badania profilaktyczne (okresowe) strażacy PSP pełniący służbę w systemie 

zmianowym wykonują: 
a.  co roku 
b.  co dwa lata 
c.  co trzy lata do ukończenia 35 roku życia, 
d. co 4 lata 

 
17. Zespół startujący w konkurencji – ćwiczenia bojowe podczas Mistrzostw 

Polski w Sporcie Pożarniczym liczy: 
a. 6 zawodników 
b. 7 zawodników 
c. 8 zawodników 
d. 10 zawodników 

18. W którym roku powołano (utworzono) Państwową Straż Pożarną: 
a. 1991 r 
b. 1992 r 
c. 1993 r 
d. 1994 r. 

19. Pierwsze „Porządki ogniowe” w Polsce wydano w Krakowie w roku: 
a. 1374 
b. 1394 
c. 1399 
d. 1410 

20. Na jakich poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy? 

a) powiatowym, wojewódzkim, krajowym, 
b) gminnym, powiatowym, wojewódzkim, 
c) krajowym i wojewódzkim 
d) krajowym 
 

21. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadaje: 
a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskie 
b) Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
c) Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP 
d) Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
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22. Który cesarz zorganizował w Rzymie pierwsze stałe oddziały straży pożarnej 
(cohortes vigilum) : 
a) Cezar 
b) Oktawian August 
c) Neron 
d) Piłat 
 

23. Objawem zatrucia tlenkiem węgla (czadem) jest: 
a) ból brzucha 
b) zawroty głowy 
c) drapanie w gardle 
d) kaszel 

 
24. Najwyższą władzą OSP jest: 

a) Zarząd OSP 
b) Prezes Zarządu OSP 
c) Walne zebranie członków OSP 
d) Komendant Gminny 

25. Do Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza wydawany jest zawsze: 
a.  dyplom, 
b. ozdobna wstążka, 
c. ozdobna tuba, 
d. kwiaty 

 
26. Poszkodowany oparzony wymaga: 

a) bandażowania rany 
b) polania spirytusem na rany 
c) chłodzenia rany wodą 
d) podania leków 
 

27. Postać Św Floriana najczęściej jest przedstawiana z:  
a) kołem młyńskim 
b) bosakiem 
c) toporem strażackim 
d) samochodem strażackim 
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28. Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi zalicza się budynek szpitala: 
a)  ZL V 
b)  ZL III 
c)  ZL II 
d)  ZL I 

 
 
29. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz 

wstępu do lasu wprowadza:  
a) nadleśniczy 
b) starosta 
c) komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP 
d) wójt gminy 

 
30. Czy samochód strażacki w każdym przypadku musi być wyposażony w 

urządzenie pompę i węże służące do gaszenia pożaru?  
a) tak, 
b) nie,  
c) tak, jeżeli kolor samochodu jest czerwony, 
d) tak jeżeli nie jest podnośnikiem i drabiną mechaniczną 

 


