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1. W przypadku gdy na gaśnicy lub etykiecie widnieje wielka litera „A” 

oznacza to , że zmagazynowany w niej środek gaśniczy umożliwia gaszenie:  
a) cieczy i gazów palnych  
b) ciał stałych pochodzenia organicznego  
c) gazów palnych 
d) materiałów ciekłych palnych 

 
2. Święty Florian zginął męczeńską śmiercią w nurtach rzeki Enns, która 

płynie:  
a) we Włoszech, 
b) w Szwajcarii  
c) w Austrii,  
d) we Francji 

 
3. Pierwsze historyczne prawne regulacje: nakazy, zakazy i instrukcje w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego nosiły nazwę:  
a) przepisy przeciwpożarowe  
b) porządki ogniowe  
c) ustawa o ochronie przeciwpożarowej  
d) zasady walki z pożarami 

 
4. Przy OSP może działać:  

a) tylko jedna drużyna MDP  
b) do trzech drużyn MDP  w zależności od wieku 
c) do trzech drużyn w zależności od płci 
d) nie jest określona ilość drużyn.  

 
5. Złamanie otwarte to złamanie :  

a) w którym zawsze kość przebija skórę,  
b) w którym na ranę zakładamy opatrunek uciskowy  
c) z przerwaniem ciągłości skóry, 
d) w którym nie wolno ruszać kończyny 

 
6. Każdy strażak kierowany na szkolenie dowódców ochotniczych straży 

pożarnych musi posiadać: 
a) co najmniej 3-letni staż jako strażak ratownik ochotniczych straży 

pożarnych, 
b) ukończone 21 lat i nie przekroczone 50 lat, 
c) wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły średniej. 
d) co najmniej 10 letni staż w jednostce organizacyjno technicznej OSP 
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7. Odznakę „Za wysługę lat” nadaje:  

a) Prezes jednostki OSP 
b) Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP 
c) Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
d) Wójt Gminy 

 
8. W Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą startować osoby w 

wieku: 
a) 10-16 lat  
b) 8-18 lat 
c) 10-18 lat 
d) 8-16 lat 

 
9. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych 

nazywamy: 
a) Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej 
b) Kierującym akcją ratowniczą 
c) Kieruj ącym działaniami ratowniczymi 

 
10. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań 

ratowniczych 
to: 

a) kierowanie strategiczne 
b) kierowanie interwencyjne 
c) kierowanie taktyczne 

 
11. Według stanu na dzień 31.12.2010 r (ostatnie dostępne dane) w KSRG w 

Polsce funkcjonowało:  
a) 399 JRG; 3815 jednostek OSP, 5 zakładowych straży pożarnych 12 

szpitali, 205 specjalistów 
b) 699 JRG; 9815 jednostek OSP, 25 zakładowych straży pożarnych 112 

szpitali, 2205 specjalistów 
c) 199 JRG; 1815 jednostek OSP, 5 zakładowych straży pożarnych 120 

szpitali, 1205 specjalistów 
d) 99 JRG; 815 jednostek OSP, 115 zakładowych straży pożarnych 212 

szpitali, 5 specjalistów 
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12. Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez węża/żmiję jednego z 

turystów. Należy natychmiast: 
a) naciąć ranę nożem i wyssać krew. 
b) wycisnąć jad razem z krwią, 
c) założyć opatrunek osłonowy i unieruchomić kończynę, udać się do 

szpitala z poszkodowanym. 
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

 
13. Prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego przypadku 

stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają: 
a) tylko strażacy realizujący czynności kontrolno – rozpoznawcze, 
b) kierujący działaniami ratowniczymi i strażacy prowadzący kontrolę, 
c) strażacy PSP i członkowie OSP, 
d) tylko strażacy PSP 

 
14. Do korpusu podoficerów w Państwowej Straży Pożarnej zalicza się stopień: 

a) młodszy aspirant, 
b) ogniomistrz, 
c) starszy strażak. 

 
15. Najczęstszą statystyczną przyczyną powstawania pożarów na terenie kraju w 

2010 r były : 
a) nieostrożność osób dorosłych i dzieci – 28,5 %, 
b) podpalenia 33,7 %, 
c) zaprószenie ognia 35% 
d) wypalanie traw – 45 % 

 
16. Hydranty 33 winny być stosowane w: 

a) garażach, 
b) obiektach użyteczności publicznej, 
c) budynkach niskich 
d) kościołach. 

 

17. Cyfra 2 w oznaczeniu prądownicy pianowej PP-2/12 określa: 
a) wydajność wodnego roztworu środka pianotwórczego 200 dm3/min, 
b) wydajność piany gaśniczej 400 dm3/min, 
c) liczbę spienienia. 
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18. Do jakiego środka gaśniczego dodaje się środki zwilżające?: 
a) piany gaśniczej, 
b) wody, 
c) pary wodnej 
d) proszków gaśniczych. 

 
19. Oficjalnym pismem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest:?: 

a) Przegląd Pożarniczy, 
b) Strażak, 
c) W akcji 
d) Kurier OSP, 

 
20. Członkowie ZOSP RP dzielą się na członków: 

a) zwyczajnych i wspierających,  
b) czynnych i wspierających, 
c) kandydatów, czynnych i w stanie spoczynku 
d)  czynnych i honorowych. 

 
21. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa można nadać Ochotniczej Straży 

Pożarnej: 
a) Po 40 latach działalności 
b) po 45 latach działalności 
c) po 50 latach działalności 
d) po 55 latach działalności 
 

22. Jednostką operacyjno-techniczną Ochotniczej Straży Pożarnej jednoosobowo 
kieruje: 
a) Naczelnik 
b) Komendant 
c) Dowódca  
d) Prezes 
 

23. Zasadniczym przedmiotem odzieży specjalnej strażaka PSP jest: 
a) ubranie specjalne 
b) ubranie koszarowe 
c) mundur służbowy 
d) hełm strażacki 
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24. Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej jest to: 

a) spotkanie towarzyskie 
b) zebranie szkoleniowe 
c) najwyższą władza OSP 
d) zebranie podsumowujące rok i opracowujące plany na rok przyszły 
 

25. Członek wspierający Ochotniczej Straży Pożarnej, to osoba: 
a) wspierająca strażaków w akcjach ratowniczych 
b) wspierająca strażaków duchowo 
c) wspierająca działalność OSP finansowo lub w innej formie 
d) wykonujący podczas akcji inne czynności ratownicze 

 
26. Stopień starszego aspiranta, strażakowi Komendy Powiatowej PSP nadaje: 

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

27. Kolory płatów sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej to: 
a) zielony i żółty 
b) czerwony i niebieski 
c) różowy i biały, 
d) czerwony i biały 

 
28. Stosunek uciśnięć do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej winien 

wynosić: 
a) 50:2 
b) 30:2, 
c) 15:2 
d) 15:1 

 
29. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu? 

a) wilgotność ściółki i powietrza 
b) ilość dni bez opadów 
c) wilgotność mchów i porostów oraz gleby 
d) wilgotność drzew oraz poszycia gleby 
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30. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 

0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w 
zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż dla 
hydrantu nadziemnego DN 80: 

a) 1 dm3/s 
b) 1,5 dm3/s 
c) 5 dm3/s 
d) 10 dm3/s 


