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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PISEMNA 

Z.22-X-13.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
czniki w y po arniczych wykonane s  ze stopów 

A. stali i mosi dzu. 
B. aluminium i mosi dzu. 
C. stali, aluminium i mosi dzu. 
D. aluminium, magnezu i mosi dzu. 

Zadanie 2. 
Po arnicze w e t oczne posiadaj  d ugo  

A. 24 m 
B. 17 m 
C. 15 m +/- 5% 
D. 19,5 – 20,5 m 

Zadanie 3. 
Generator piany lekkiej GPL-2/650/S nap dzany jest 

A. wod . 
B. powietrzem. 
C. silnikiem spalinowym. 
D. ci nieniem wytwarzanym przez pomp . 

Zadanie 4. 
Wydajno  wytwornicy pianowej WP 4/75 wynosi 

A. 15 m3/min 
B. 30 m3/min 
C. 45 m3/min 
D. 75 m3/min 

Zadanie 5. 
Podpinka linkowa s u y do 

A. czenia w y. 
B. prowadzenia linii w owych pod torami. 
C. zabezpieczenia linii w owej przed nisk  temperatur . 
D. zabezpieczenia linii w owych prowadzonych po drabinach. 

Zadanie 6. 
Kurtyna wodna s u y do 

A. gaszenia po arów metali. 
B. wytwarzania piany lekkiej. 
C. podawania proszku ga niczego. 
D. zmniejszania energii promieniowania cieplnego po aru. 
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Zadanie 7. 
W po arnictwie stosuje si  powszechnie w e t oczne o rednicach wewn trznych: 

A. 25, 52, 75, 110.  
B. 25, 42, 52, 75 i 210. 
C. 25, 62, 85, 100 i 110. 
D. 15, 52, 75, 110, 125 i 150. 

Zadanie 8. 
Wod  mo na gasi  po ar 

A. sodu. 
B. karbidu.  
C. celulozy. 
D. oleju rzepakowego. 

Zadanie 9. 
Aby zastosowa  rodek pianotwórczy jako zwil acz, nale y dozowa  go w st eniu oko o 

A. 1 % 
B. 5 % 
C. 10 % 
D. 15 % 

Zadanie 10. 
Ga nica do gaszenia po arów typu D zawiera  

A. CO2 
B. halon. 
C. pian  chemiczn . 
D. proszek specjalny. 

Zadanie 11. 
Woda jako rodek ga niczy ma dobre w asno ci ch odz ce. Po odparowaniu jej mechanizm ga niczy 
polega tak e na rozcie czaniu, poniewa  z jednego dm³ wody powstaje pod normalnym ci nieniem 
atmosferycznym 

A. 1 720 dm3 pary wodnej. 
B. 1 400 dm3 pary wodnej. 
C.    172 dm3 pary wodnej. 
D.    140 dm3 pary wodnej. 
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Zadanie 12. 
Zjawisko synerezy pozwala okre li  

A. ilo  rodka pianotwórczego u ytego do wytworzenia piany. 
B. dyspersyjno  piany. 
C. p ywalno  piany. 
D. trwa o  piany. 

Zadanie 13. 
INERGEN to 

A. rodek ga niczy. 
B. neutralizator. 
C. dyspergent. 
D. wska nik. 

Zadanie 14. 
Pneumatyczne poduszki niskopodnosz ce pracuj  przy ci nieniu roboczym 

A. 5 bar 
B. 6 bar 
C. 7 bar 
D. 8 bar 

Zadanie 15. 
W atmosferze niezanieczyszczonej substancjami szkodliwymi dopuszcza si  stosowanie sprz tu 
oczyszczaj cego, gdy st enie tlenu wynosi minimum 

A. 16% 
B. 17% 
C. 18% 
D. 19% 

Zadanie 16. 
CO2 jest gazem  

A. 1,5 raza ci szym od powietrza. 
B. 1,5 raza l ejszym od powietrza. 
C. 2 razy ci szym od powietrza. 
D. 2 razy l ejszym od powietrza. 

Zadanie 17. 
Po czenie hemoglobiny z tlenkiem w gla jest oko o 

A.   100 razy trwalsze ni  z tlenem. 
B.   250 razy trwalsze ni  z tlenem. 
C. 1000 razy trwalsze ni  z tlenem. 
D. 2500 razy trwalsze ni  z tlenem. 
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Zadanie 18. 
Sygnalizator akustyczny w aparacie powietrznym nadci nieniowym uruchamia si  przy ci nieniu 

A. 100 bar 
B. 60-70 bar 
C. 65 bar 
D. 50-60 bar 

Zadanie 19. 
Zjawiskiem niepo danym, wyst puj cym podczas pracy pompy, które mo e spowodowa  uszkodzenie 
mechanizmu roboczego, jest 

A. kawitacja. 
B. sublimacja. 
C. kapitulacja. 
D. kompilacja. 

Zadanie 20. 
Samochód po arniczy o oznaczeniu taktycznym GCBA 5/40 posiada zbiornik 

A. wodny o pojemno ci 5 m3 oraz autopomp  o wydajno ci 40 l/s. 
B. wodny o pojemno ci 5000 dm3 oraz autopomp  o wydajno ci 40 dm3/s. 
C. wodny o pojemno ci 500 dm3 oraz autopomp  o wydajno ci 40 dm3/min. 
D. rodka pianotwórczego o pojemno ci 0,5 m3 oraz autopomp  o wydajno ci 40 hl/min. 

Zadanie 21. 
Samochód o oznaczeniu taktycznym SCn posiada 

A. butle z CO2 
B. zapas wody. 
C. ci ki podno nik. 
D. sprz t do nurkowania. 

Zadanie 22. 
Za budow  trzeciej linii ga niczej w zast pie 6-cio osobowym odpowiada 

A. pomocnik I roty. 
B. pomocnik II roty. 
C. przodownik I roty. 
D. przodownik II roty. 

Zadanie 23. 
Tor transmisyjny okre lony za pomoc  cz stotliwo ci i odst pu mi dzykana owego to 

A. kana  radiowy. 
B. zespó  radiowy. 
C. program radiowy. 
D. kierunek radiowy. 
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Zadanie 24. 
Rzaz odci aj cy nale y wykona  od strony w ókien 

A. ciskanych. 
B. skr canych. 
C. rozci ganych.  
D. uszkodzonych. 

Zadanie 25. 
Dekontaminacj  wst pn  przeprowadza si  

A. cz ciowo na miejscu prowadzenia dzia a . 
B. po przybyciu zespo u medycznego. 
C. na miejscu prowadzenia dzia a . 
D. po powrocie do bazy. 

Zadanie 26. 
Odcinek obwodu po aru, na którym jego liniowa pr dko  jest najwi ksza, nazywa si  

A. osi  po aru. 
B. ty em po aru. 
C. frontem po aru. 
D. obwodem po aru. 

Zadanie 27. 
Po ar, w którym spali o si  1 000 m3 siana i u yto 7 pr dów wody, kwalifikuje si  jako 

A. bardzo du y. 
B. du y. 
C. redni. 
D. ma y. 

Zadanie 28. 
ugami nazywa si  

A. sole. 
B. mocne kwasy. 
C. mocne zasady. 
D. w glowodany. 

Zadanie 29. 
Podanie wody na pal cy si  magnez powoduje 

A. przy pieszenie reakcji. 
B. obni enie temperatury. 
C. ugaszenie metalu. 
D. tlenie metalu. 
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Zadanie 30. 
Do dekontaminacji wst pnej stosuje si  pr dy wodne 

A. zwarte. 
B. mieszane. 
C. rozproszone. 
D. kropliste pod du ym ci nieniem. 

Zadanie 31. 
Grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego sk ada si  z co najmniej 

A. 4 zast pów. 
B. 3 zast pów. 
C. 2 zast pów. 
D. 1 zast pu. 

Zadanie 32. 
Dozowanie dyspergentu odbywa si  za pomoc  

A. linii szybkiego natarcia. 
B. wiadra i opaty. 
C. spryskiwacza. 
D. siewnika. 

Zadanie 33. 
Osoby poszkodowane ewakuuje si  z przewróconych na bok pojazdów samochodowych po 

A. wykonaniu stabilizacji, bez przemieszczenia pojazdu. 
B. ustawieniu pojazdu na ko ach. 
C. usuni ciu wszystkich szyb. 
D. usuni ciu boku pojazdu. 

Zadanie 34. 
Do grup specjalistycznych funkcjonuj cych w strukturach PSP zalicza si  grupy: 

A. radiologiczne, medyczne, techniczne. 
B. wysoko ciowe, medyczne, techniczne. 
C. wysoko ciowe, techniczne, wodno-nurkowe. 
D. chemiczno-ekologiczne, poszukiwawczo-nurkowe, radiologiczne. 

Zadanie 35. 
Na miejscu wypadku z udzia em samochodu zasilanego gazem LPG, w pierwszej kolejno ci nale y 

A. od czy  akumulator. 
B. ustabilizowa  pojazd. 
C. wyj  kluczyki ze stacyjki. 
D. sch odzi  zbiornik z gazem. 
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Zadanie 36. 
Podpora rusztowa s u y do 

A. zabezpieczenia mo liwo ci utraty stabilno ci cian wewn trznych. 
B. stabilizacji ci kich elementów budowlanych. 
C. zabezpieczenia komina budynku. 
D. podparcia cian no nych budynku. 

Zadanie 37. 
Przej cie ze spalania powierzchniowego w spalanie powierzchniowo-przestrzenne, to 

A. piroliza. 
B. backdraft. 
C. rozgorzenie. 
D. samozap on. 

Zadanie 38. 
Osoby przebywaj ce na terenach zalanych wodami powodziowymi sygnalizuj  potrzeb  dostarczenia 
im wody pitnej wywieszaj c flag  (lub inny element) o kolorze 

A. bia ym. 
B. czarnym. 
C. niebieskim. 
D. czerwonym. 

Zadanie 39. 
W óknin  filtracyjn  stosuje si  podczas powodzi w celu 

A. utwardzenia wa u. 
B. usztywnienia wa u. 
C. uszczelnienia przeciekaj cego wa u. 
D. zabezpieczenia przed rozmyciem wa u. 

Zadanie 40. 
Podpi cie automatu do maski ochrony dróg oddechowych wykonuje si  

A. w pomieszczeniu obj tym po arem. 
B. w odleg o ci co najmniej 50 m od po aru. 
C. wtedy, gdy urz dzenia pomiarowe wska  18% tlenu. 
D. najbli ej dzia a , ale w strefie wolnej od niebezpiecze stwa. 
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