
1. Co oznacza skrót GCBM ? 

a. Samochód gaśniczy ciężki z beczką wody i 

motopompą 

b. Samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem 

wodnym i motopompą 

c. Gaśniczy ciężki bez zbiornika wodnego i 

motopompą 

 

2. Zdjęcie przedstawia: 

a. Linkę ratowniczą 

b. Podpinkę linkową 

c. Hak linkowy 

 
 

3. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: 

a. zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia 

kręgowego 

b. zmniejszyć utratę ciepła 

c. usztywnić kręgosłup 

 

4. Poniższa specjalność pożarnicza MDP oznacza 

specjalność OGNIKA: 

a. Dowódcę 

b. Przyjaciela 

c. Opiekuna 

 

 

5. Co oznaczało słowo Militia Vigilium w 

starożytnym Rzymie ? 

a. Formacja Vigili wyspecjalizowana do 

tłumienia buntu 

b. Formacja milicji wyspecjalizowana w gaszeniu 

pożarów 

c. Formacja wojskowa wyspecjalizowana w 

gaszeniu pożarów 

 

6. Zdjęcie przedstawia: 

a. smok 

zanurzeniowy 

b. smok ssawny 

skosny  

c. smok ssawny 

prosty 

 

 

7. Co oznacza przedstawiony znak ochrony ppoż.? 

a. Telefon do użytku w stanie 

zagrożenia  

b. Telefon alarmowy 

c. Miejsce usytuowania 

telefonu ratunkowego 

 

 

8. Dystynkcja oznacza: 

a. prezesa 

b. pułkownika 

c. naczelnika 
 

 

 

 

 

9. Zdjęcie przedstawia: 

a. Lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy 

b. Ciężki samochód 

ratowniczo-gaśniczy 

c. Średni samochód 

ratowniczo-gaśniczy 

 

 

10. Który władca Polski wprowadził obowiązek 

posiadania sprzętu gaśniczego ? 

a. Stanisław August 

b. Kazimierz Wielki 

c. Królowa Bona 

 

11. Zdjęcie przedstawia: 

a. Ubranie żaroodporne 

b. Ubranie gazoszczelne 

c. Ubranie do usuwania 

szerszeni  

 

     

12. Gdzie powstała pierwsza Ochotnicza Straż 

Pożarna w Polsce ? 

a. Częstochowa 

b. Poznań 

c. Kalisz 

 

13. Dystynkcja oznacza: 

a. sierżanta 

b. aspiranta 

c. ogniomistrza 

 

 

14. Dystynkcja oznacza: 

a. leśniczego 

b. podleśniczego 

c. nadleśniczego 

 

 

15. Gdzie obecnie znajdują się relikwie Świętego 

Floriana w Polsce ? 

a. Kraków 

b. Poznań 

c. Chorzów 

 

 

 

16. Poniższe oznaczenie oznacza: 

a. przecinarkę 

b. piłę do drewna 

c. piłę do betonu 

 

 

17. Poniższa specjalność pożarnicza MDP oznacza 

specjalność KANDYDATA: 

a.     Florek 

b.     Żarek 

c.     Strażak sam 

                     

 
 



18. Jan Van Der Heyden założył w 1685 r. pierwszą 

na świecie Ochotniczą Straż Pożarną w ? 

a. Brukseli 

b. Berlinie 

c. Amsterdamie 

 

19. Zdjęcie przedstawia: 

a. Radiostację 

przewoźną 

b. CB Radio 

c. Radio pożarnicze 

 

 

20. Zdjęcie przedstawia: 

a. Prądownicę 

pianową 

b. Rurę łączeniową 

piany 

c. Wytwornicę 

pianową 

 

 

21. Czy istnieją gaśnice uruchamiane poprzez 

odwrócenie dnem do góry ? 

a. istnieją, ale tylko niektórych producentów 

b. tak (np. gaśnica pianowa) 

c. nie 

 

22. Mostek przejazdowy służy do: 

a. przejazdu przez rzekę 

b. zabezpieczenia węży pożarniczych przed 

uszkodzeniem układanych na drogach 

c. przejazdu przez tory kolejowe samochodu 

gaśniczego 

 

23. Zdjęcie przedstawia: 

a. Linkę ratowniczą 

b. Podpinkę linkową 

c. Linkę 

 

 

24. Pożary dzieli się w zależności ich wielkości na: 

a. A, B, C, D, F 

b. mały, duży, wielki 

c. mały, średni, duży, bardzo duży 

 

25. Znak informuje o: 

a. Materiały szkodliwe 

b. Materiały zakaźne 

c. Substancje 

szkodliwe 

 

 

26. Gaz propan – butan w porównaniu do gazu 

ziemnego jest od niego? 

a. lżejszy 

b. cięższy 

c. ma tę samą gęstość 

 

27. Zawodnikami w Młodzieżowych Zawodach 

Sportowo-Pożarniczych według regulaminu  

CTIF są dziewczęta i chłopcy: 

a. 8 – 15 lat 

b. 12 – 16 lat 

c. 16 – 18 lat 

 

28. Co się stanie z karbidem w przypadku polania 

wodą ? 

a. powstanie tlenek karbidu 

b. wytworzy się gaz wybuchowy acetylen 

c. wytworzy się neutralizator wodny 

 

29. Zdjęcie przedstawia: 

a. Prądownicę 

wysokociśnieniową 

b. Pistolet wodny 

c. Prądownicę uniwersalną 

 

 

30. Symbol W-52 oznacza: 

a. wąż pożarniczy o średnicy 52 mm 

b. wąż pożarniczy grubości 52 cm 

c. wąż pożarniczy o długości 52 m 

 

31. Na jakich poziomach zorganizowany jest 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy? 

a. powiatowym, wojewódzkim, krajowym, 

b. gminnym, powiatowym, wojewódzkim, 

c. krajowym i wojewódzkim 

d. krajowym 

 

32. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP nadaje: 

a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskie 

b. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

ZOSP RP 

c. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP 

d. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 

 

33. Który cesarz zorganizował w Rzymie pierwsze 

stałe oddziały straży pożarnej (cohortes vigilum) : 

a. Cezar 

b. Oktawian August 

c. Neron 

 

34. Objawem zatrucia tlenkiem węgla (czadem) jest: 

a. ból brzucha 

b. zawroty głowy 

c. drapanie w gardle 

d. kaszel 

 

 

 



35. Najwyższą władzą OSP jest: 

a. Zarząd OSP 

b. Prezes Zarządu OSP 

c. Walne zebranie członków OSP 

d. Komendant Gminny 

36. Do Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza 

wydawany jest zawsze: 

a.  dyplom, 

b. ozdobna wstążka, 

c. ozdobna tuba, 

d. kwiaty 

 

37. Poszkodowany oparzony wymaga: 

a. bandażowania rany 

b. polania spirytusem na rany 

c. chłodzenia rany wodą 

d.  podania leków 

 

38. Postać Św Floriana najczęściej jest przedstawiana 

z:  

a. kołem młyńskim 

b. bosakiem 

c. toporem strażackim 

d. samochodem strażackim 

 

39. Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi zalicza się 

budynek szpitala: 

a.  ZL V 

b.  ZL III 

c.  ZL II 

d.  ZL I 

 

40. Czy samochód strażacki w każdym przypadku 

musi być wyposażony w urządzenie pompę i 

węże służące do gaszenia pożaru?  

a. tak, 

b. nie,  

c. tak, jeżeli kolor samochodu jest czerwony, 

d. tak jeżeli nie jest podnośnikiem i drabiną 

mechaniczną 

 


