
 

ZESTAW 1. 

 

1.  Wymień rodzaje prądów gaśniczych. 

2.  Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia wypadku drogowego. 

3.  Wymień wszystkie stopnie z korpusu podoficerów straży pożarnej. 

4.  Wymień podręczny sprzęt burzący. 

5.  Wymień rodzaje prądownic.   
 

 

ZESTAW 2. 

 

1.  Wymień podręczny sprzęt burzący. 

2.  Wymień rodzaje pian ze względu na liczbę spienienia i podaj jakim sprzętem są 

wytwarzane. 

3.  Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia pożaru. 

4.  Wymień rodzaje linii wężowych. 

5.  Czym różni się zasysacz od wysysacza. 
 

 

ZESTAW 3.  
 

1.  Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia pożaru. 

2.  Do jakich podstawowych zadań przygotowana jest Państwowa Straż Pożarna . 

3.  Co to jest pożar. 

4.  Omów samochód o symbolu GCBA 6/32.  . 

5.  Wymień podręczny sprzęt gaśniczy. 

 

 

ZESTAW  4. 

 

1.  Do czego służy tłumnica. 

2.  Co to jest suchy pion i gdzie ma zastosowanie. 

3.  Wymień elementu umundurowania bojowego strażaka. 

4.  Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia wypadku drogowego. 

5.  Co to jest rozpoznanie. 

 

 

ZESTAW 5. 

 

1.  Do czego służy sito kominowe. 

2.  Co to jest suchy pion i gdzie ma zastosowanie. 

3.  Ile lat trzeba ukończyć aby wstąpić do młodzieżowej drużyny pożarniczej. 

4.  Co to jest rozpoznanie. 

5.  Omów samochód o symbolu GBA 2,5/16. 

 

 

ZESTAW 6. 
 

1.  Wymień elementu umundurowania bojowego strażaka. 

2.  Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia pożaru. 

3.  Wymień podręczny sprzęt burzący. 

4.  Czym różni się zasysacz od wysysacza. 

5.  Co to jest rozpoznanie. 
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ZESTAW 1. 

1.  Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia pożaru? 

2.  Wymień wszystkie stopnie z korpusu oficerów straży pożarnej. 

3.  Omów samochód o symbolu GCBA 6/32.   

4.  Do czego służy tłumnica. 

5.  W organizowanych zawodach gminnych OSP jedną z konkurencji jest bieg sztafetowy  

7 x 50 m. Wymień 7 przeszkód zlokalizowanych na tym torze. 

ZESTAW 2. 

1.  Wymień rodzaje pian ze względu na liczbę spienienia i podaj jakim sprzętem są wytwarzane. 

2.  Wymień wszystkie stopnie z korpusu aspirantów straży pożarnej. 

3.  Omów samochód o symbolu GBA 2,5/16. 

4.  Czym zajmuje się ratownictwo chemiczne w straży pożarnej. 

5.  Znalazłeś się w domu, gdzie powstał pożar w piwnicy. W drugim pokoju jest twój brat i siostra. 

Omów w jaki sposób masz się zachować, kogo poinformować w pierwszej kolejności o 

zaistniałym zdarzeniu? 

ZESTAW 3.  

1.  Omów samochód GBAM 2/8. 

2.  Wymień kolejno stopnie w korpusie podoficerów PSP. 

3.  Wymień rodzaje linii wężowych. 

4.  W organizowanych zawodach gminnych OSP jedną z konkurencji jest ćwiczenie bojowe. Omów 

na czym ono polega. 

5.  Co to jest klapa dymowa. 

ZESTAW  4. 

1. Wymień elementu umundurowania bojowego strażaka. 

2. Jakie zasady postępowania obowiązują w przypadku zauważenia pożaru. 

3. Wymień podręczny sprzęt burzący. 

4. Czym różni się zasysacz od wysysacza. 

5. Co to jest rozpoznanie. 

ZESTAW 5. 

1.  Do czego służy sito kominowe. 

2.  Ile lat trzeba ukończyć aby wstąpić do młodzieżowej drużyny pożarniczej. 

3.  Wymień rodzaje członkostwa w OSP. 

4.  Wymień wszystkie stopnie z korpusu podoficerów straży pożarnej. 

5.  Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu. 

 


