
TEST I GRUPA 

1. Numer operacyjny umieszczany na pojazdach samochodowych oznakowanych jako 

pojazdy uprzywilejowane i sprzęcie pływającym składa się z: 

a. 2 cyfr, litery i 3 cyfr, 

b. 5 cyfr, 

c. 3 cyfr, litery i 2 cyfr, 

d. 4 cyfr. 

2. Barwami OSP są kolory: 

a. czerwony i niebieski, 

b. biały i czerwony, 

c. czerwony i zielony, 

d. czerwony i granatowy 

3. Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbywają się: 

a. Co roku, 

b. Co 2 lata, 

c. Co 4 lata, 

d. Co 5 lat. 

4. Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP odbywają się w konkurencjach:  

a. ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, 

b. rozwinięcie bojowe, bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami, 

c. musztra, ćwiczenie bojowe, bieg sztafetowy 100 m z przeszkodami, 

d. ćwiczenie bojowe, bieg sztafetowy 100 m z przeszkodami 

5. Złoty Znak Związku OSP RP nadaje: 

a. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

b. Komendant Główny PSP, 

c. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, 

d. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 

6. Nie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej: 

a. zawodowa straż pożarna 

b. zakładowa straż pożarna; 

c. zakładowa służba ratownicza; 

d. gminna zawodowa straż pożarna; 

7. Ile jest kategorii komend powiatowych/miejskich  

a. Trzy, 

b. Cztery 

c. Pięć 

d. Sześć. 

8. Do armatury wodnej zaliczamy: 

a. Zbieracz, 

b. Spinacz, 

c. Gaśnicę wodno-pianową, 

d. Bosak. 

9. Jaki przyrost ciśnienia decyduje o zakwalifikowaniu pomieszczenia jako zagrożone 

wybuchem. 

a. 2 kPa 

b. 5 kPa 



c. 10 kPa 

d. 15 kPa 

10. Państwowa Straż Pożarna utworzona została w roku: 

a. 1922 

b. 1948 

c. 1992 

d. 1999 

11. Najwyższym stopniem służbowym spośród niżej wymienionych jest: 

a. brygadier, 

b. ogniomistrz, 

c. aspirant, 

d. sekcyjny. 

12. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje: 

a. Prezes Rady Ministrów, 

b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

c. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 

d. Minister Obrony Narodowej. 

13. Strażakiem PSP nie może zostać osoba, która: 

a. oprócz obywatelstwa polskiego posiada obywatelstwo innego państwa, 

b. była karana za nieumyślne przestępstwo, 

c. nie ukończyła 21 roku życia, 

d. nie posiada świadectwa maturalnego.  

14. Szkoła Główna Służby Pożarniczej znajduje się w: 

a. Częstochowie, 

b. Warszawie, 

c. Krakowie, 

d. Poznaniu 

15. 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. 

16. Strażakowi który wzorowo wykonuje obowiązki mogą być przyznane wyróżnia: 

a. list gratulacyjny, 

b. przedterminowe nadanie wyższego stopnia, 

c. podwyższenie oceny okresowej, 

d. zwolnienie z obowiązku zaliczenia testu sprawnościowego, 

17. 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, 

18. 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 

19. Droga pożarowa winna być zakończona placem manewrowym o wymiarach: 

a. 15 na 20 m.  

b. 15 na 15 m.  

c. 20 na 20 m 

d. 25 na 25 m 

20. Urządzeniem przeciwpożarowym nie jest: 

a. Hydrant wewnętrzny 

b. Gaśnica, 

c. Kurtyna dymowa 

d. Urządzenie oddymiające. 

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. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane 

próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze 

a. Co roku  

b. Raz na 2 lata 

c. Raz na 3 lata 

d.  Raz na 5 lat 

24. Oficjalnym miesięcznikiem wydawanym przez Komendę Główną PSP jest: 

a. W akcji, 

b. Przegląd Pożarniczy, 

c. Ochrona przeciwpożarowa, 

d. Strażak. 

25. W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w 

następujący sposób: 

a. biegniemy 

b. czołgamy się 

c. idziemy 

d. na kolanach 

26. 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 

27. Koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej ponosi: 

a. Wojewoda 

b. Powiat 

c. Państwowa Straż Pożarna 

d. Gmina 

28. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza 

a. Linia główna 

b. Linia zasilająca 

c. Linia gaśnicza 

d. Linia pomocnicza 

29. Pożar butli z acetylenem to pożar grupy materiałów: 

a. A, 

b. B, 

c. C 

d. D 

30. Do kategorii zagrożenia ZL II zalicza się następujące obiekty: 

a. dyskoteki kina 

b. mieszkalne 

c. szpitale przedszkola 

d. szkoły 
 


