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1. Nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pełni: 

a) Komendant Powiatowy PSP 
b) Komendant Wojewódzki PSP 
c) Komendant Główny PSP 
d) Minister Spraw Wewnętrznych 

 
2. Czynności kontrolno – rozpoznawcze nie mogą być prowadzone w obiektach i 

pomieszczeniach zarządzanych przez: 
a) Ministra Sprawiedliwości, 
b) Komendanta Powiatowego Policji, 
c) Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, 
d) Ministra Sportu. 

 
3. Imprezą masową jest: 

a) studniówka organizowana dla 400 uczniów na Zamku Królewskim w Warszawie 
b) koncert w filharmonii dla 1001 widzów, 
c) mecz piłki nożnej na stadionie  
d) olimpiada dla sportowców niepełnosprawnych. 

 
4. Grzywnę w formie mandat za naruszenie przepisów przeciwpożarowych może nałożyć: 

a) Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej podczas kierowania akcją, 
b) każdy strażak PSP 
c) tylko Kierujący działaniami ratowniczymi, 
d) Komendant Powiatowy PSP prowadzący czynności kontrolno – rozpoznawcze.  

 
5. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez: 

a) sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię 
b) zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia 
c) kilku kierujących w zależności od typu kierowania 
d) dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. 

 
6. W roku 2010 na terenie kraju zanotowano: 

a) 15555 pożarów, 
b)  100000 pożarów, 
c) 135555 pożarów 
d) 195555 pożarów. 

 
7. Jak nazywała się strażacka organizacja konspiracyjna utworzona w grudniu 1939 roku? 

a) „Rodło” 
b) „Skała” 
c) „Granit” 
d) „Pompa” 
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8. Szkolenie naczelników ochotniczych straży pożarnych, którego celem jest przygotowanie 
dowódców OSP do pełnienia funkcji naczelnika ochotniczej straży pożarnej kończy się po 
zdaniu: 
a) wyłącznie egzaminu teoretycznego, 
b) wyłącznie egzaminu praktycznego, 
c) egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej 
d) egzaminu przed Komisją powołaną przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP. 

 
9. W poczcie sztandarowym Państwowej Straży Pożarnej, biało-czerwoną szarfę przełożoną 

przez ramię ma: 
a) wyłącznie sztandarowy, 
b) dowódca pocztu, 
c) cały skład pocztu, 
d) odpowiedzi a, b i c są błędne. 

 
10. Zgodnie z obowiązującym programem szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony 

przeciwpożarowej trwa: 
a) 90 dni, 
b) 82 dni, 
c) 66 dni, 
d) 46 dni 

 
11. Kto z niżej wymienionych oficerów nie był Komendantem Głównym PSP  

a) Teofil Jankowski, 
b) Ryszard Korzeniewski, 
c) Kazimierz Krzowski 
d) Henryk Dela, 

 
12. Co w działaniach ratowniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oznacza znak 

gestowy „prawa ręka podniesiona w górę”? 
a) uwaga, 
b) woda stój,  
c) sprzęt zwiń 
d) do mnie. 

 
13. Linia zasilająca jest to: 

a) linia wężowa biegnąca od nasady tłocznej pompy pożarniczej do rozdzielacza, 
b) linia wężowa biegnąca od rozdzielacza do prądownicy,  
c) linia wężowa biegnąca od nasady hydrantu do zbiornika samochodu gaśniczego, 
d) linia wężowa biegnąca od hydrantu do rozdzielacza. 
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14. Pirometr służy do pomiaru: 

a) ilości pyłów palnych w powietrzu, 
b) temperatury powierzchni na odległość, 
c) ilości pirytu w węglu kamiennym, 
d) materiałów pirotechnicznych pod względem składu. 

 
15. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi) spodziewamy się u poszkodowanego 

a) Zaburzeń świadomości, 
b) Przyśpieszonego tętna, 
c) Bladości skóry, 
d) Poprawne są wszystkie odpowiedzi. 

 
16. Gaszenie wanny z płonącą cieczą w konkurencji „Sztafeta pożarnicza 4x100 m” odbywa 

się: 
a) na 3 zmianie, 
b) na 4 zmianie, 
c) na 2 zmianie 
d) na 1 zmianie. 

 
17. Oparzenie skóry I stopnia charakteryzuje się: 

a) Pęcherzami z płynem surowiczym, 
b) Piekącym, swędzącym rumieniem na skórze, bólem przy dotyku, 
c) Brakiem czucia, 
d) Martwicą i brakiem czucia. 

 
18. W hydrantach wewnętrznych 52 wąż może być: 

a) półsztywny 
b) płasko składany 
c) na zwijadle, 
d) w kręgu 

 
19. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa może zostać nadany Ochotniczej Straży Pożarnej 

po: 
a) 70 latach działalności 
b) 75 latach działalności 
c) 80 latach działalności, 
d) 90 lat działalności 

 
20. Wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej dokonuje: 

a) Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
b) Starosta Powiatowy 
c) Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
d) wojewoda 
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21. Jak długo trwa służba przygotowawcza w Państwowej Straży Pożarnej  

a) 1 rok 
b) 2 lata  
c) 3 lata 
d) decyduje właściwy Komendant PSP 

 
22. Za 100-letnią działalność Ochotnicza Straż otrzymuje: 

a) Medal Honorowy im. Bolesław Chomicza 
b) Medal  Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego 
c) Złoty Znak Zwi ązku OSP RP 
d) Złoty Medal „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” 

 
23. Uroczystości strażackie odbywają się według postanowień: 

a) Regulaminu 
b) Ceremoniału 
c) Kodeksu 
d) Instrukcji 

 
24. Dojściem ewakuacyjnym nazywa się drogę: 

a) prowadzącą od wyjścia z pomieszczenia bezpośrednio na zewnątrz obiektu lub 
do innej strefy pożarowej 

b) z pomieszczenia prowadzące do wyjścia ewakuacyjnego lub prowadzące do innej 
strefy pożarowej lub bezpośrednio na zewnątrz,  

c) przejście poziomymi i/lub pionowymi drogami ewakuacyjnymi z pomieszczenia do 
innej strefy pożarowej lub na zewnątrz obiektu, 

d) prowadzącą do drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia 
 
25. Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczone w odległości: 

a) najbliższy hydrant - do 150m od chronionego budynku 
b) najbli ższy hydrant - do 75m od chronionego budynku 
c) dwa hydranty w odległości do 75m od chronionego budynku 
d) dwa hydranty w odległości do 25 m 

 
26. Do opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego 

systemu zarządzania i organizacji zakładu jest zobowiązany: 
a) komendant powiatowy PSP 
b) prowadzący zakład dużego ryzyka 
c) prowadzący zakład zwiększonego ryzyka 
d) komendant wojewódzki PSP 
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27. Wysokość drogi ewakuacyjnej winna wynosić co najmniej: 

a) 2,2 m, 
b) 2,5 m,  
c) 3,2 m,  
d) nie jest ograniczona. 

 
28. Minimalna szerokość użytkowa spoczników w żłobkach i przedszkolach winna wynosić: 

a) 0,9 m, 
b) 1,2 m, 
c) 1,3 m, 
d) 1,5 m 

 
29. Budynek średniowysoki zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III należy wyposażyć: 

a) hydranty 25,  
b) hydranty 52, 
c) suchy pion, 
d) hydranty 52. 

 
30. Jakie drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze (urządzenie zapewniające 

samoczynne zamknięcie drzwi) ? 
a) drzwi prowadzące na zewnątrz budynku, 
b) drzwi z pomieszczeń biurowych, 
c) drzwi dymoszczelne 
d) drzwi do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 


