
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. Sztandar dla jednostki OSP stowarzyszonym w Związku OSP RP nadaje: 

a. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 

b. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 

c. Komendant Główny PSP 

d. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

3. Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbywają się z konkurencjach: 

a. Rozwinięcie bojowe, bieg sztafetowy 100 m z przeszkodami. 

b. Rozwinięcie bojowe, bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami, musztra. 

c. Sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe,  

d. Rozwinięcie bojowe, bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami 

4. W ćwiczeniu bojowym Zawodów Sportowo – Pożarniczych wymagane jest 

wykorzystanie: 

a. 2 szt węża tłocznego w – 52 zwiniętych w podwójny krąg 

b. 4 szt węża tłocznego w – 52 zwiniętych w podwójny krąg, 

c. 2 szt węża tłocznego w – 52 płasko składanego, 

d. 2 szt węża ssawnego w – 52 zwiniętych w podwójny krąg, 

5. Na awersie Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” znajduje się wyobrażenie: 

a. Św. Floriana, 

b. Znak Związku OSP RP, 

c. Godło Polski, 

d. greckiej bogini ognia Hestii. 

6. Litera rozdzielająca cyfry numeru operacyjnego umieszczanego na pojazdach 

samochodowych oznakowanych jako pojazdy uprzywilejowane i sprzęcie pływającym 

pozwala zidentyfikować: 

a. jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej, 

b. region z którego pochodzi pojazd 

c. województwo, 

d. pojazd OSP lub PSP, 

7. Tajna Organizacja Strażacki Ruch Oporu nosił nazwę: 

a. Skała, 

b. Bosak, 

c. Gaśnica 

d. Rodło 

8. Na terenie województwa lubelskiego funkcjonują Specjalistyczne Grupy Ratownictwa 

Chemiczno – Ekologicznego w komendach: 

a. Lublin; Lubartów; Zamość, 

b. Lublin; Chełm; Puławy, 

c. Lublin; Biała Podlaska; Zamość, 

d. Lublin; Biała Podlaska; Chełm, 

9. Zgodnie z właściwym  rozporządzeniem obowiązkowemu szkoleniu z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej podlegają: 

a. pracownicy muzeum, 



b. pracownicy stacji paliw, 

c. ratownicy medyczni, 

d. pracownicy banków 

10. 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 

11. W pompowniach przeciwpożarowych silnik spalinowy winien posiadać zapas paliwa 

na:  

a. 2 godziny pracy przy pełnym obciążeniu 

b. 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu 

c. 6 godziny pracy przy pełnym obciążeniu 

d. Na czas prowadzenia akcji ratowniczej, 

12. Strażak z wolnego naboru (niebędący absolwentem szkoły pożarniczej) mianowany 

jest w służbie przygotowawczej na okres: 

a. 1 roku, 

b. 2 lat, 

c. 3 lat, 

d. 4 lat. 

13. Najniższym stopniem służbowym spośród niżej wymienionych jest: 

a. brygadier, 

b. ogniomistrz, 

c. aspirant, 

d. sekcyjny. 

14. Stosunek służbowy powstaje z dniem: 

a. mianowania na stanowisko służbowe, 

b. zakończenia służby przygotowawczej, 

c. złożenia ślubowania, 

d. podjęcia obowiązków służbowych. 

15. Stopnie podoficerskie strażakom jednostek ratowniczo-gaśniczych w komendach 

powiatowych PSP nadaje: 

a. Komendant Główny PSP, 

b. Komendant Wojewódzki PSP, 

c. Komendant Powiatowy (Miejski) PSP, 

d. Dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej. 

16. W sprawach dyscyplinarnych dotyczących strażaka pełniącego służbę w komendzie 

powiatowej PSP w pierwszej instancji orzeka komisja dyscyplinarna utworzona: 

a. przy właściwym komendancie powiatowym PSP, 

b. przy właściwym komendancie wojewódzkim PSP, 

c. przy komendancie powiatowym (miejskim) innej komendy, wskazanej przez 

komendanta wojewódzkiego PSP, 

d. przy Komendancie Głównym PSP. 

17. Stopnie służbowe w Państwowej Straży Pożarnej są dożywotnie: 



a. dla wszystkich korpusów stopni służbowych, 

b. tylko dla korpusu oficerów, 

c. dla korpusu oficerów i aspirantów, 

d. dla korpusu oficerów, aspirantów i podoficerów. 

18. Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej nie jest: 

a. Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, 

b. Centralne Muzeum Pożarnictwa, 

c. jednostka ratowniczo – gaśnicza, 

d. Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 

19. Strażak niespełniający wymagań kwalifikacyjnych dla niektórych stanowisk 

służbowych może być mianowany na to stanowisko jeśli: 

a. zgodę na odstępstwo wyrazi minister właściwy do spraw wewnętrznych,  

b. zgodę na odstępstwo wyrazi Komendant Główny PSP, 

c. zgodę na odstępstwo wyrażą organizacje związkowe działające w komendzie, 

d. ustawa o PSP nie przewiduje odstępstwa od wymagań kwalifikacyjnych. 

20. W którym roku Rada Ministrów rozwiązała Związek Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej: 

a. 1945 r 

b. 1946 r 

c. 1949 r 

d. 1951 r 

21. Międzynarodowy Komitet Techniczny i Prewencji i Zwalczania Pożarów CTIF 

powstał w: 

a. 1900 w Paryżu, 

b. 1921 w Londynie 

c. 1923 w Wiedniu 

d. 1930 w Berlinie 

22. V Ogólnopolskie Zawody Sportowo - Pożarnicze według CTIF w 2016 r odbyły się 

w: 

a. Białymstoku, 

b. Częstochowie, 

c. Polanicy Zdrój 

d. Parczewie 

23. Prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

nadaje: 

a. Komendant Główny PSP,  

b. KW PSP ,  

c. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

d. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. 

24. Miesięcznik „Przegląd Pożarniczy” po raz pierwszy został wydany w: 

a. 1912 r 

b. 1922 r 

c. 1946 r 

d. 1970 r 



25. Najcenniejszym zabytkiem Centralnego Muzeum Pożarnictwa od którego zaczyna się 

zwiedzanie jest: 

a. Barokowa sikawka z 1717 r 

b. Samochód Man z 1924 r, 

c. Drabina pożarnicza z XII wieku, 

d. Mundur Bolesława Chomicza. 

26. Do czego służy klapa dymowa? 

a. do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru,  

b. do ograniczania rozprzestrzeniania się dymu,  

c. do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia w przewodach wentylacyjnych 

d. jest to klapa w przewodzie dymowym i spalinowym 

27. Urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych 

obligatoryjnie należy stosować: 

a. w budynku wysokim dla stref pożarowych ZL IV  

b. w budynku wysokim i wysokościowym dla stref pożarowych innych niż 

ZL IV 

c. w budynku wysokościowym 

d. średniowysokim 

28. Instalacja tryskaczowa powinna posiadać przyłącza dla straży pożarnej służące do: 

a. poboru wody ze zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej przez jednostki 

straży pożarnej 

b. zasilania instalacji tryskaczowej przez jednostki straży pożarnej 

c. zasilania zbiornika zapasu wody instalacji tryskaczowej 

d. poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 

29. Urządzeniem ochrony dróg oddechowych w jednostkach PSP jest: 

a. Aparat powietrzny nadciśnieniowy, 

b. Aparat powietrzny podciśnieniowy, 

c. Aparat tlenowy, 

d. Aparat tlenowy wspomagający. 

30. Pojemność magazynowa zbiorników dla produktów naftowych zbiornikach nie 

powinna przekraczać: 

a. 100 m
3
; 

b. 200 m
3
 

c. 500 m
3
 

d. 1000 m
3
 

 

 

 


