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ZESTAW I 

Jakie czynno ści które mog ą spowodowa ć pożar, jego rozprzestrzenianie si ę, utrudnienie 
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji s ą zabronione w obiektach i na terenach 
przyległych  

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących 
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia 
działania ratowniczego lub ewakuacji: 
 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować 

zapłon materiałów występujących: 
a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, 

spełniających wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 
2203), 

b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo; 
 2) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z 

przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych 
okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, 
jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

 3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego 
celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania 
akumulatorowego pojazdu; 

 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 
m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, 
przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu 
niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, 
przeznaczone do tego celu podgrzewacze; 

 5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby 
i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów; 

 6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej 
materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 

 7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, 
z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 

 8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz 
z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 
a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 

przekraczającej 373,15 K (100 °C), 
b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów 

odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, 
przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V; 

 9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno 
zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od 
żarówki; 

10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, 
przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie 
zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub 
umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo 
wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych; 

12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych 
poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach; 

13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na 
nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach; 

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w 
przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji; 

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne 
zamknięcie w przypadku powstania pożaru; 
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16) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary 
drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych; 

17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w 
której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania 
na wejście do tej sali; 

18) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 
a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 
b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, 
c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 
d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi 

instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, 
e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 
f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji 

gazowej, 
g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny 

otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia; 
19) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach 

nieprzeznaczonych do tego celu; 
20) dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach 

nieprzeznaczonych do tego celu. 
 
Z jakich podstawowych elementów składa się system sygnalizacyjno pożarowej. 
Centralka, zasilacz, czujki, elementy sterujące urządzeniami ppoż, sygnalizatory optyczne, 
akustyczne itd. 
 
Ile stopni podoficerskich jest w Państwowej Straży Pożarnej, wymień je. 
 
5 stopni podoficerskich: sekcyjny, st. sekcyjnych, mł. ogniomistrz, ogniomistrz, st. 
ogniomistrz. 
 

 

 

ZESTAW II 

Wymień uprawnienia kieruj ącego akcj ą ratownicz ą. 

§ 1. 1. Kierujący akcją ratowniczą lub innym działaniem ratowniczym prowadzonym przez 
jednostki ochrony przeciwpożarowej jest uprawniony do zarządzenia: 
 1)  ewakuacji ludzi z rejonu objętego działaniem ratowniczym w przypadku zagrożenia życia i 

zdrowia, w szczególności gdy: 
a)  istnieje możliwość powstania paniki, 
b)  przewidywany rozwój zdarzeń może spowodować odcięcie drogi ewakuacyjnej, 

 2)  zakazu przebywania w rejonie objętym działaniem ratowniczym osób postronnych oraz 
utrudniających prowadzenie działania ratowniczego, 

 3)  ewakuacji mienia, w szczególności gdy: 
a)  istnieje możliwość rozprzestrzenienia się pożaru lub innego zagrożenia, 
b)  usytuowanie mienia utrudnia prowadzenie działania ratowniczego,  

 4)  prac wyburzeniowych oraz rozbiórkowych, w szczególności w sytuacjach: 
a)  zagrożenia ludzi, zwierząt lub mienia,  
b)  potrzeby dotarcia do źródeł zagrożenia w celu jego rozpoznania oraz ograniczenia wzrostu, 
c)  potrzeby użycia środków gaśniczych i neutralizatorów oraz odprowadzenia substancji 

toksycznych, 
d)  potrzeby zapewnienia dróg dojścia i ewakuacji, 

 5)  wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym, w szczególności w celu: 
a)  zapewnienia właściwego ustawienia i eksploatacji sprzętu ratowniczego, 
b)  zapewnienia dróg komunikacyjnych na potrzeby działania ratowniczego, 
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c)  eliminacji zagrożeń powodowanych przez środki komunikacji, 
d)  realizacji zadań określonych w pkt 1-4, 

 6)  przyjęcia w użytkowanie, na czas niezbędny do działania ratowniczego, pojazdów, środków 
technicznych i innych przedmiotów, a także ujęć wody, środków gaśniczych oraz nieruchomości 
przydatnych w działaniu ratowniczym, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 24 ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351), 

 7)  odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne, z zachowaniem wszelkich 
dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w ocenie kierującego działaniem 
ratowniczym, dokonanej w miejscu i czasie zdarzenia, istnieje prawdopodobieństwo uratowania 
życia ludzkiego, w szczególności w przypadkach, gdy: 
a)  z powodu braku specjalistycznego sprzętu zachodzi konieczność zastosowania sprzętu 

zastępczego, 
b)  fizyczne możliwości ratownika mogą zastąpić brak możliwości użycia właściwego sprzętu, 
c)  jest możliwe wykonanie określonej czynności przez osobę zgłaszającą się dobrowolnie. 

 
 
Omów na czym polega przystosowanie naturalnych i sztucznych zbiorników oraz studni 
do poboru wody i do ich wykorzystania w celach gaśniczych.  

− wykonaniu studzienek ssawnych lub innych urządzeń umożliwiających pobór 
wody,  

− zabezpieczeniu przed zamuleniem i zamarzaniem,  
− zapewnieniu możliwości pobierania wody z głębokości nie większej niż 6 m, 

licząc od osi pompy do lustra wody, - zapewnieniu utwardzonego dojazdu dla 
samochodów pożarniczych z placem manewrowym 20x20 m. 

 
 
Ile stopni oficerskich jest w Państwowej Straży Pożarnej, wymień je. 
 
8 stopni podoficerskich: mł. kpt. kpt. st. kpt. mł bryg, bryg. st, bryg, nadbryg, gen bryg 
 
 

ZESTAW III 

 
Przedstaw zasady rozmieszczenia gaśnic: 

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone: 
 1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 
b) na klatkach schodowych, 
c) na korytarzach, 
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 
(piece, grzejniki); 

 3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 
jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 
2. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki: 

 1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 
najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 
Gdzie zabronione jest stosowanie łatwozapalnych wykładzin podłogowych? 

− na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, 
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− w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 
osób, 

− w pomieszczeniach stref pożarowych zaliczonych do ZL II (szpitale, żłobki 
przedszkola)  

co to jest bosak, do czego służy i jakie znasz typy bosaków? 
Narzędzie burzące, do wyważania drzwi, okien, desek podłogowych, konstrukcji budynków. 

Bosaki lekkie i ciężkie.  Bosaki podręczne, zwykłe, sufitowe, strzechowe. Bosak składa 
się z metalowego grota – haka i drzewca 

 
ZESTAW IV 

Co to jest urządzenie przeciwpożarowe. 
  urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, 

uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, 
zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia 
gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze 
sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i 
zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 
przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed 
powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy 
przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy 
sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych; 

 
 
Dokonaj podziału pożarów ze względu na rodzaj palącego się materiału (wymień grupy 
pożarów). 

Rozróżniamy grupy pożarów: 
A – pożary ciał stałych pochodzenia organicznego 
B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się  
C – pożary gazów 
D – pożary metali lekkich 
F – pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 

 
Dokonaj podziału węży pożarniczych, wymień części składowe\, długości 
Ssawne – PCV 110 . Tłoczne 25; 52; 75; 110  
 
 

ZESTAW V 

 
Do jakich obiektów wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej  

§ 12. 1. Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek 
ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do: 
 1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub 

ZL II; 
 2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub wysokościowy, 

zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL 
V; 

 3) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz do strefy pożarowej 
poza budynkiem, obejmującej urządzenia technologiczne, plac składowy lub wiatę, jeżeli gęstość 
obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co 
najmniej jeden z warunków: 



OTWP eliminacje wojewódzkie – 2010 r. – grupa szkół gimnazjalnych 
___________________________________________________________________________ 

Strona 5 z 5 

a) powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1.000 m2, 
b) występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem; 

 4) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości obciążenia 
ogniowego poniżej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 20.000 m2; 

 5) budynku niskiego: 
a) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o 

powierzchni przekraczającej 1.000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza, 
lub 

b) zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego 
ponad 50 miejsc noclegowych; 

 6) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub 
zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w 
strefie pożarowej ponad 50 osób; 

 7) stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 

Co to s ą prace niebezpieczne po żarowo 
  pracach niebezpiecznych pod względem pożarowym - należy przez to rozumieć prace 

remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier 
mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do 
nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w 
strefach zagrożonych wybuchem; 

 
Co to jest skokochron i do czego służy 
 
 

 

 
 
 


