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Szkoła Podstawowa 
 

1. Jak nazywa się czasopismo strażaków ochotników? 

a/ Przegląd Pożarniczy 

b/ Ogniomistrz 

c/ Strażak 

 

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? 
a/ w kwietniu 

b/ w lipcu 

c/ w maju 

 

3. Aby podać pianę gaśniczą należy: 

a/ wytworzyć mieszaninę wody ze środkiem pianotwórczym i zakończyć linię gaśniczą 

prądownicą pianową 

b/ podać wodę do węży i zakończyć linię gaśniczą prądownicą pianową 

c/ podać wodę do węży i zakończyć linię gaśniczą wytwornicą piany 

 

4. Kto jest patronem strażaków? 

a/ św. Florian 

b/ św. Stanisław 

c/ św. Wojciech 

 

5. Jaki jest najwyższy organ władzy OSP? 

a/ Walne Zebranie 

b/ Komisja Rewizyjna 

c/ Zarząd 

 

6. Kto reprezentuje OSP na zewnątrz? 

a/ Prezes 

b/ Naczelnik 

c/ Skarbnik 

 

7. W jakiej odległości od lasów i terenów zadrzewionych wolno ustawiać stogi ? 

a/ 40 m 

b/ 50 m 

c/ 100 m 

 

8. Aby uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych należy? 

a/ mieć ukończone 18 lat, posiadać aktualne badania lekarskie 

b/ mieć ukończone 16 lat, aktualne badania lekarskie, szkolenie podstawowe 

c/ mieć ukończone 18 lat, szkolenie podstawowe i aktualne badania lekarskie 

 

9. Co oznacza skrót PSP? 

a/ Państwowa Straż Pożarna 

b/ Powiatowa Straż Pożarna 

c/ Państwowa Straż Przeciwpożarowa 



 

 

 

10. Jak nazywał się twórca zorganizowanego ruchu strażackiego w Polsce? 

a/  Bolesław Chomicz 

b/  Józef Piłusudski 

c/  gen. Władysław Sikorski 

 

11. Do czego służy tłumica? 

a/ do gaszenia pożarów traw 

b/ tłumienia drgań 

c/ tłumienia spalin 

 

 

12. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę w: 

a/ Krakowie 

b/ Częstochowie 

c/ Warszawie 

 

13. Symbol W-75 oznacza: 

a/ wąż pożarniczy grubości 75 cm 

b/ wąż pożarniczy o średnicy 75 mm 

c/ wąż pożarniczy o długości 75 m 

 

14. Zaczadzenie następuje na wskutek wdychania? 

a/ dwutlenku węgla 

b/ tlenku węgla 

c/ oparów alkoholu 

 

15. Odległość dojścia do sprzętu przeciwpożarowego nie powinna przekraczać? 

a/ 20 m 

b/ 30 m 

c/ 50 m 

 

16. Gaśnice powinny być kontrolowane? 

a/ nie rzadziej niż co dwa lata 

b/ nie rzadziej niż raz w roku 

c/ co pięć lat 

 

17. Wstrząs to? 

a/ wynik uderzenia 

b/ uraz mózgu 

c/ stan zagrożenia życia 

 

18. Podczas oparzenia należy miejsce oparzenia: 

a/ posmarować maścią lub kremem 

b/ schłodzić wodą i założyć jałowy opatrunek 

c/ zdezynfekować spirytusem 

 

19. Na jakim tle umieszcza się znaki ewakuacyjne? 

a/ żółtym 

b/ czerwonym 

c/ zielonym 



 

20. Długość węża tłocznego znajdującego się na wyposażeniu straży pożarnej wynosi ? 

a/ 15 m 

b/ 20 m 

c/ 25 m 

 

21. Państwowa Straż Pożarna została utworzona: 

a/ w 1921 roku 

b/ w 1975 roku 

c/ w 1992 roku 

 

 

22. Co jest środkiem gaśniczym w gaśnicy śniegowej? 

a/ śnieg 

b/ halon 

c/ dwutlenek węgla 

 

23. Nie należy gasić urządzeń pod napięciem ? 

a/ gaśnicą śniegową 

b/ wodą 

c/ gaśnicą proszkową 

 

24. Co oznacza przedstawiona dystynkcja 

a/ Zastępca Naczelnika OSP 

b/ Członek Prezydium Zarządu Powiatowego 

c/ Dowódca Roty 

 

                                                          
 

 

 

25. Kadeci to słuchacze : 

a/ Szkoły Podoficerów Pożarnictwa 

b/ Szkoły Aspirantów Pożarnictwa 

c/ Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

 

26. Ochotnicza Straż Pożarna jest : 

a/ Partią 

b/ Jednostką Samorządu Gminnego 

c/ Stowarzyszeniem 

 

 

27. Do podawania piany średniej używamy : 

a/ prądownicy pianowej 

b/ wytwornicy pianowej 

c/ generatora piany 

     



28. Co oznacza skrót MDP? 

a/ Młodzieżowe Drużyny Przeciwpożarowe 

b/ Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

c/ Męskie Drużyny Pożarnicze 

 

29. Co to jest system selektywnego alarmowania: 

a/  możliwość zdalnego uruchamiania wybranej syreny przez dyżurnego strażaka z PSP 

b/  możliwość zdalnego uruchamiania wybranego samochodu strażackiego 

c/  możliwość wybrania określonego numeru telefonu przez dyżurnego strażaka PSP celem 

zaalarmowania OSP 

 

30. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że: 

a/  jest to samochód posiadający zbiornik wodny 

b/  jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B 

c/  jest to samochód bardzo bezpieczny  

 

 
31. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:  

a/ 2
0
C, 

b/ -79
0
C, 

c/ -10
0
C,  

 

32. Co ile lat odbywają się zebrania sprawozdawcze w OSP? 

a/ co rok 

b/ co dwa 

c/ co pięć 

 

33. Patron strażaków trzyma w ręku:  

a/ wiadro, 

b/ bosak,  

c/ toporek, 

34. Jaką grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy? 

a/ pożar gazów 

b/ pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się 

c/ pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych 

zjawisk występuje zjawisko żarzenia 

 

35. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?  

a/ 7, 

b/ 10, 

c/ 15,  

 

 

36. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:  

a/ atak i kontratak  

b/ natarcie i obrona 

c/ natarcie i atak 

 

37. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:  

a/ wytwornica pianowa 

b/ prądownica pianowa 

c/ generator piany  

 



38. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach 

drogowych?  

a/ narzędzi hydraulicznych 

b/ toporków strażackich 

c/ pił do ciecia drewna  

 

39. Kto ponosi koszty utrzymania i wyposażenia OSP? 

a/ Komenda Straży Pożarnej 

b/ Gmina 

c/ Sołtys danej miejscowości 

 

40. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?  

a/ nie  

b/ tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie 

c/ tak 

 

 

41. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?  

a/ słoma, 

b/ sód, 

c/ magnez,  

 

 

42. Nomex to:  

a/ ubranie strażackie, 

b/ środek gaśniczy, 

c/ dzianina ogniochronna 

 

43. Jaką funkcję sprawuje kierujący władzami związku? 

a/  Komendanta Głównego 

b/  Prezesa Zarządu Głównego 

c/  Naczelnika Krajowego 

 

 

44. Poszkodowany oparzony wymaga:  

a/ polania spirytusem na rany 

b/ chłodzenia rany woda 

c/ bandażowania rany  

 

 

45. Ubranie żaroodporne służy do? 

a/ ochrony przed promieniami słonecznymi 

b/ ochrony przed szerszeniami 

c/ ochrony ratownika w czasie działań ratowniczych 

 

 

 


