
PYTANIA  TESTOWE 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy PoŜarniczej 

/eliminacje pisemne/ 
 
1. Pierwsz ą myśl i koncepcj ę utworzenia w Królestwie Polskim oddziałów "stra Ŝaczek" sformułowano : 
a) na Zjeździe StraŜy Ogniowych we Włocławku 18 i 19.08.1912 r. 
b) w "StraŜaku" w 1910 r., 
c) w " Przewodniku PoŜarniczym" w 1916 r. 
 
2. W którym z miast od 1887 roku ukazywało si ę pierwsze czasopismo po Ŝarnicze na ziemiach polskich pt. 
„Przewodnik Po Ŝarniczy - Zwi ązek"? 
a) Lwów,     b) Kraków,     c) Warszawa. 
3. Głęboko ść nurkowania średnia zawiera si ę w granicach : 

a) od 12 do 30 m.,  b) od 10 do 20 m., c) od 12 do 20 m.,  
 
4. Eksplozymetr to przyrz ąd do : 
a) pomiaru siły eksplozji, 
b) urządzenie włączające klapy odcinające w czasie wybuchu, 
c) urządzenie do pomiaru stęŜeń wybuchowych palnych gazów i par cieczy w mieszaninach z powietrzem. 
 
5. Przy ustawianiu stert i stogów nale Ŝy zachowa ć następuj ącą minimaln ą  odległo ść od budynków 
wykonanych z materiałów palnych: 

a) 10m    b) 30m   c) 100m 
6. Minimalna szeroko ść poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) wynosi: 

a) 1,2 m    b) 1,4 m   c) 2,1 m 
7. Linia główna to: 
a) linia węŜowa od nasady tłocznej hydrantu zakończona prądownicą 
b) linia węŜowa od nasady tłocznej rozdzielacza zakończona prądownicą 
c) linia węŜowa od nasady tłocznej pompy do rozdzielacza 
 
8. O ile mo Ŝna powi ększyć długo ść przejścia w świetlicy o wysoko ści 6 m. 

a) o 25 %   b) o 50 %  c) nie moŜna powiększyć. 
9. Środkiem ga śniczym wycofywanym z u Ŝytku z uwagi na ochron ę środowiska     naturalnego jest: 

a) halon    b) CO2   c) azot 

10. Za pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi uwa Ŝa się pomieszczenie, w którym przebywanie 
tych samych osób w ci ągu doby  trwa : 

a) do 2 godzin,   b) od 2 do 4 godzin włącznie,   c) powyŜej 4 godzin. 
 
11. Co to jest strefa po Ŝarowa ? 
a) przestrzeń objęta poŜarem, b) wydzielona poŜarowo przestrzeń, c) teren bezpośrednich działań ratowniczych. 
12. Ratownictwo wodne w stra Ŝy po Ŝarnej mo Ŝna okre ślić jako : 
a) zespół ludzi wykonujących zadania na akwenach wodnych, 
b) konserwatorzy sieci hydrantowych, 
c) straŜacy odpowiedzialni za zaopatrzenie wodne podczas akcji gaśniczej. 
 
13. Jak gasi ć palącą się odzie Ŝ na człowieku ? 

a) gaśnicą śniegową,  b) przykryć kocem i stłumić ogień,  c) kazać mu uciekać. 
14. DruŜyny stra Ŝackie brały udział w konkursie im. Władysław Orkana , który po święcony był : 
a) organizowaniu bibliotek, b) organizowaniu kółek dramatycznych, c) upowszechnianiu czytelnictwa. 
 
15. Najwcze śniej w Europie samochody pojawiły si ę w stra Ŝach : 
a) ParyŜa i Hanoweru,  b) Berlina i Londynu,   c) Wiednia i Amsterdamu. 
16. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: 
a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego,  
b) zmniejszyć utratę ciepła, 
c) usztywnić kręgosłup. 
17. Na jakim ci śnieniu roboczym pracuj ą narzędzia hydrauliczne LUCAS : 

a) 630 bar,    b) 720 m,  c) 700 bar  
18. Czego nie wolno gasi ć wod ą: 

a) instalacji elektrycznych pod napięciem b) papieru  c) gazet w paczkach 
19. Zaczadzenie nast ępuje wskutek działania: 

a) tlenku węgla    b) dwutlenku węgla c) azotu 
20. PoŜary grupy "C" to po Ŝary : 

a) ciał stałych    b) gazów palnych  c) cieczy palnych 
21. Compakt to nazwa : 

a) proszku gaśniczego,    b) sorbentu,   c) sygnalizatora akustycznego 
22. Skrót Mi ędzynarodowego Komitetu Technicznego do Spraw Zapobie gania i Zwalczania Po Ŝarów brzmi : 

a) CMIF     b) CTIF   c) KPITF 
23. StraŜacką organizacj ę ruchu oporu "Skała" utworzono w roku : 

a) 1939     b) 1941   c) 1943 
24. Sprzęt hydrauliczny słu Ŝący do ratownictwa , produkowany jest przez firm ę : 

a) AUER   b) KOMPLEKS - POś   c) HOLMATRO 



25. Sygnalizator bezruchu jest to: 
a) urządzenie nawigacyjne, 
b) znak zakazujący poruszania się po terenie akcji, 
c) czujnik działający w chwili zasłabnięcia straŜaka, w celu identyfikacji jego połoŜenia. 
26. Jakie st ęŜenie w powietrzu dwutlenku w ęgla stanowi zagro Ŝenie dla Ŝycia ludzkiego : 

a) 0,4 %,   b) 4 %,     c) 0,04 % 
 
27. Ile wynosi najmniejsza powierzchnia otworu pod klap ę dymow ą : 

a) 0,6 m2   b) 0,8 m2     c) 1,0 m2 

28. Jedn ą z najstarszych polskich fabryk narz ędzi po Ŝarniczych była: 
a) StraŜackie Zakłady Przemysłowe w Warszawie,  
b) Fabryka Narzędzi PoŜarniczych „StraŜak",  
c) Fabryka samochodów poŜarniczych, drabin mechanicznych, pomp i narzędzi - Czesław Miarczyński i S-ka. 
 
29. „Gazetka Samarytanek", ukazuj ąca si ę od kwietnia 1935 r. była dodatkiem do gazety: 
a) „Przeglądu PoŜarniczego",  b) „Przewodnika PoŜarniczego",   c) „Gazety StraŜackiej". 
 
30. „Stra Ŝak Pomorski" wychodził w miastach: 
a) Bydgoszcz i Gdańsk,               b) Bydgoszcz i Grudziądz,    c) Grudziądz i Toruń. 
 
31. Czy w my śl aktualnych przepisów stra Ŝacy mog ą poszkodowanym podawa ć tlen? 
a) absolutnie jest to niemoŜliwe,  
b) mogą w kaŜdej chwili, kiedy uznają to za stosowne,  
c) mogą, ale tylko w czasie reanimacji. 
 
32. Wymień 5 dziedzin ratownictwa: 
a) medyczne, chemiczne, ekologiczne, techniczne, gaszenie poŜarów,  
b) medyczne, chemiczne, przemysłowe, budowlane, gaszenie poŜarów,  
c) chemiczne, techniczne, budowlane, komunalne, przeciwpoŜarowe. 
 
33. Urządzenie noktowizyjne słu Ŝy do: 
a) dekontaminacji skaŜonego sprzętu,  
b) poszukiwania zasypanych (zagroŜonych) ludzi, 
c) nagrywania rozmów z poszkodowanymi. 
 
34.Gore-tex to: 
a) rodzaj materiału, z którego szyte są ubrania ochronne ratowników, 
b) rodzaj oleju stosowanego w urządzeniach hydraulicznych do ratownictwa technicznego,  
c) rodzaj sprzętu specjalistycznego  stosowanego . w ratownictwie chemicznym. ?    
 
35. „Ósemka" to: 
a) nazwa najlepszej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bydgoszczy,  
b) nazwa minimalnej liczby ratowników w zastępie,  
c) rodzaj węzła, uŜywanego do przywiązywania liny lub popularny przyrząd do zjeŜdŜania i asekuracji. 
 
36. Podaj najprostsze techniki ratowania poparzonyc h ludzi: 
a) chłodzenie ciała wodą w szczególności obszaru oparzonego, 
b) chłodzenie spirytusem w szczególności obszaru oparzonego,  
c) nie wolno wykonywać Ŝadnych czynności z wyjątkiem wsparcia psychicznego. 
 
37. Jaka szacunkowo liczba jednostek OSP jest wł ączona do krajowego systemu ratowniczo-ga śniczego. 
a) 500-600,    b) 1700-1800,    c) 2500-2600. 
 
38. Wymień 2 miejscowo ści, w których funkcjonuj ą specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze, ma jące 
na swym wyposa Ŝeniu psy ratownicze. 
a) Nowy Targ i Gdańsk,   b) Nowy Sącz i Gdańsk,   c) Nowy Tomyśl i Nowy Sącz. 
 
39. Jasna krew wypływaj ąca silnym strumieniem z rany poszkodowanego człowie ka to krwotok: 
a) tętniczy,     b) Ŝylny,    c) miąŜszowy. 
 
40. Krwotok t ętniczy tamujemy opatrunkiem: 
a) foliowym,     b) uciskowym,    c) osłaniającym. 
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