
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
GRUPA WIEKOWA - PODSTAWOWA 

 
1. I kategoria zagrożenia pożarowego lasu określa zagrożenie? 

 
a) małe 
b) średnie 
c) duże 

 
2. Przedstawiony znak ppoż. informuje o lokalizacji: 

 
a) Uwaga możliwość porażenia piorunem 
b) Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
c)Przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

                   czerwony  
3. Ochotnicze Straże Pożarne są: 

 
a) stowarzyszeniami 
b) jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej 
c) organami administracji samorządowej 

 
4. Szkoła kształcąca kadry oficerskie PSP znajduje się w: 

 
a) Krakowie   
b) Częstochowie 
c) Warszawie 

 
5. Elementem pożaru nie jest: 

 
a) odcinek bojowy 
b) front pożaru 
c) tył pożaru 

 
6. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażyć obiekty o kubaturze powyżej? 

 
a) 100 m3 

b) 1000 m3 
c) 1500 m3 

 
7. Wymień tytuł pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP: 

 
a) „Strażak”   
b) „Pożarek” 
c) „Przegląd Pożarniczy” 

 
8. Symbol W – 52 oznacza: 

 
a) Wąż pożarniczy grubości 52 cm 
b) Wąż pożarniczy o średnicy 52 mm; 
c) Wąż pożarniczy o długości 52 m 

 
9. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego 

wody: 
 
a) Archiwów   
b) Składowisk węgla 
c) Mieszkań 



10. Hydranty wewnętrzne służą do? 
a) gaszenia pożarów wewnątrz obiektów przez jednostki straży pożarnej 
b) gaszenia pożarów wewnętrznych przez użytkowników obiektu 
c) zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych 

 
11. Co oznacza skrót ZL? 

a) Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi  
b) Budynek zaliczony do kategorii zalanie wodą 
c) Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia zawaleniem  

12. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia w którym może jednorazowo przebywać do 50 osób: 

a) powinny otwierać się do wewnątrz 
b) powinny otwierać się na zewnątrz  
c) kierunek otwierania się tych drzwi jest obojętny 
 

13. Hotele kwalifikowane są do kategorii zagrożenia ludzi: 

a) ZLIV 
b) ZLV 
c) ZLII 

14. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie 
ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą 
konserwacji hydrantów wewnętrznych, nie rzadziej niż: 

a) raz na 3 lata 
b) raz w roku 
c) raz na 5 lat 

 
15. W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć: 

a) po 5 min od wyjęcia z wody. 
b) po wylaniu wody z dróg oddechowych. 
c) najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego. 
d) jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie 

 
16. Czy ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55o C zalicza się do materiałów 

niebezpiecznych pożarowo? 
 

a) nie 
b) tak 
c) nie ma takich cieczy 

 
17. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń: 

a) Katastrofa drogowa 
b) Pożar 
c) Katastrofa chemiczna 
 

18. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji jest: 
 

a) dozwolone 
b) zabronione 
c) dozwolone, w przypadku gdy szerokość drogi nie jest mniejsza niż 1,4 m 

 
19.  Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza to: 

a) Linia główna 
b) Linia zasilająca 
c) Linia gaśnicza 

 
20. Samochód GCBA 6/32: 

a) jest samochodem typu lekkiego, 
b) posiada 6000 l wody, 
c) posiada zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 6000 l. 



21.  Minimalna szerokość wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia w którym może przebywać 
ponad 5 osób wynosi? 
a) 0,6 m 
b) 0,9 m 
c) 1,2 m 

 

22.  Do jakiej grupy wysokości zaliczamy budynek mieszkalny posiadający  
9 kondygnacji? : 

a) Średniowysoki 
b) Wysoki 
c) Niski 

23.  System sygnalizacji pożarowej zainstalowany w budynku ma na celu: 
a) ugasić pożar 
b) wykryć i ugasić pożar 
c) wykryć pożar. 

 
24. Kto może wykonywać czynności usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych: 

a) mieszkaniec budynku 
b) osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie 
c) członek OSP 

 
25.  Litera F w grupach pożarów oznacza:  

a. Grupa pożarów gazów palnych 
b) Grupa pożarów tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych  
c) Grupa pożarów ciał stałych topiących się 

 
26.  Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej: 

a) 1 m 
b) 1,5 m 
c) 1,6 m 

27.  Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie: 
a) wstępne, końcowe , cząstkowe 
b) wstępne, szczegółowe 
c) pełne oraz niepełne 

 
28.  Gaśnice pod stałym ciśnieniem oznacza się symbolem: 

a) Y 
b) X 
c) Z 

 
29.  Klapa dymowa to: 

 
a) urządzenie służące do gaszenia cieczy palnych w zbiornikach 
b) urządzenie służące do zamykania zbiorników z gazami palnymi 
c) pokrywa zamontowana w dachu budynku umożliwiająca usunięcie  

z pomieszczeń dymu i gorących gazów pożarowych 
  

30. Minimalna wydajność poboru wody, dla hydrantu 25, mierzona na wylocie prądownicy 
powinna wynosić: 
 
a) 1,0 dm3/s, 
b) 2,5 dm3/s  
c) 3,0 dm3/s 

 


