
Nazwa kwalifikacji: Zarz dzanie dzia aniami ratowniczymi 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.23 
Wersja arkusza: X 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

Z.23-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Które wyroby zaliczamy do materia ów trudno zapalnych? 

A. Smary o temperaturze zap onu poni ej 35 °C. 
B. Tworzywa sztuczne o rednicy ziaren poni ej 2,5mm. 
C. Drewno li ciaste o g sto ci powy ej 800kg/m3 oraz grubo ci min. 12mm. 
D. W ókna mineralne o zawarto ci wody poni ej 5% oraz grubo ci min. 10mm. 

Zadanie 2. 
Zgodnie z europejsk  klasyfikacj  ogniow  do klasy F zaliczane s  materia y budowlane 

A. nieprzebadane przez producenta. 
B. o najwy szej odporno ci ogniowej. 
C. okre lone wska nikiem d3 i ni szym. 
D. posiadaj ce niski wspó czynnik rozprzestrzeniania ognia. 

Zadanie 3. 
Któr  konstrukcj  szkieletow  przedstawiono na schemacie? 

A. Wi zar stalowy. 
B. W ze  przegubowy. 
C. D wigar podwójny. 
D. Wi b  kleszczow . 

Zadanie 4. 
Ile razy w ci gu roku nale y przeprowadza  czyszczenie przewodów kominowych instalacji grzewczych 
opalanych paliwem ciek ym? 

A. Jeden. 
B. Dwa. 
C. Trzy. 
D. Cztery. 

Zadanie 5. 
Których informacji nie musi zawiera  ka da instrukcja bezpiecze stwa po arowego? 

A. Danych personalnych pracowników. 
B. Adresu osoby opracowuj cej instrukcj . 
C. Parametrów wyst puj cych substancji palnych. 
D. Charakterystyk sk adowisk materia ów niebezpiecznych. 
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Zadanie 6. 
W jaki sposób wyra ana jest odporno  ogniowa elementów konstrukcji budowlanych? 

A. W dobach od momentu rozpocz cia po aru, do chwili osi gni cia przez element budynku 
trzech granicznych kryteriów R, E, I. 

B. W godzinach od momentu rozpocz cia po aru, do chwili osi gni cia przez element budynku 
trzech granicznych kryteriów R, E, I. 

C. W minutach od momentu rozpocz cia po aru, do chwili osi gni cia przez element budynku 
jednego z trzech granicznych kryteriów R, E, I. 

D. W kwadransach od momentu rozpocz cia po aru, do chwili osi gni cia przez element 
budynku jednego z trzech granicznych kryteriów R, E, I. 

Zadanie 7. 
Do jakiej kategorii zagro enia ludzi nale y zakwalifikowa  obki i przedszkola? 

A. ZL I 
B. ZL II 
C. ZL III 
D. ZL V 

Zadanie 8. 
Które z wymienionych materia ów i produktów nale y uwzgl dni  podczas szacowania g sto ci 
obci enia ogniowego w budynku produkcyjno - magazynowym? 

A. Materia y palne zanurzone w wodzie. 
B. Roztwory o zawarto ci wody ponad 60%. 
C. Mro onki owocowo-warzywne w kartonach. 
D. Wys odki buraczane w stosie poni ej 1 metra. 

Zadanie 9. 
Których z wymienionych budynków nie obejmuj  wymagania dotycz ce klasy odporno ci po arowej? 

A. Obiektów mieszkalnych wielorodzinnych. 
B. Budynków administracyjnych w gospodarstwach le nych. 
C. Budynków do czterech kondygnacji nadziemnych w cznie. 
D. Wolnostoj cych gara y o liczbie stanowisk postojowych nie wi kszej ni  5. 

Zadanie 10. 
Które o wietlenie nale y do awaryjnego o wietlenia ewakuacyjnego?  

A. Zapasowe. 
B. Przeszkodowe. 
C. Strefy otwartej. 
D. Stref kierunkowych. 
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Zadanie 11. 
Która ciana spe nia warunki okre lone dla elementów oddzielenia po arowego? 

A. Posiadaj ca w asny fundament. 
B. Posiadaj ca przepusty o klasie odporno ci ogniowej EI 30. 
C. Wysuni ta na co najmniej 0,3 m poza lico ciany zewn trznej budynku. 
D. Zabezpieczona na czeniu pasem materia u niepalnego o szeroko ci min 2 m. 

Zadanie 12. 
Jak  powierzchni  czynn  powinna mie  klapa dymowa systemu wentylacji po arowej na klatce 
schodowej w budynkach niskich i redniowysokich w stosunku do rzutu poziomego pod ogi klatki? 

A. 2,5% 
B. 3,0% 
C. 5,0% 
D. 7,5% 

Zadanie 13. 
W jakim budynku, niechronionym sta ym urz dzeniem ga niczym, jedna jednostka masy rodka 
ga niczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w ga nicy powinna przypada  na ka de 100 m2 powierzchni 
strefy po arowej? 

A. Zakwalifikowanym do kategorii zagro enia ludzi ZL IV. 
B. W którym znajduje si  pomieszczenie zagro one wybuchem. 
C. Inwentarskim przeznaczonym do automatycznego chowu zwierz t. 
D. W którym znajduje si  magazyn o g sto ci obci enia ogniowego ponad 1000 MJ/m2. 

Zadanie 14. 
Jakiego rodzaju odkszta cenie wyst pi, gdy w elemencie konstrukcyjnym dzia a napr enie styczne do 
jego powierzchni? 

A. cinanie. 
B. Zginanie. 
C. ciskanie. 
D. Skr canie. 
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Zadanie 15. 
Którym symbolem zosta a oznaczona, na zamieszczonym wykresie statycznej próby rozci gania 
elementu stalowego, granica proporcjonalno ci? 

 

 
A. ReH 
B. RH 
C. Rsp 
D. ReL 

 

 

Zadanie 16. 
Górna granica wybuchowo ci (GGW) jest okre lana jako 

A. najni sze st enie sk adnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, 
przy którym zap on pod wp ywem czynnika inicjuj cego jest ju  mo liwy. 

B. najwy sze st enie sk adnika palnego w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, 
przy którym zap on pod wp ywem czynnika inicjuj cego jest jeszcze mo liwy. 

C. st enie substancji palnych w postaci gazów, par, mgie  lub py ów w powietrzu, przy którym 
po wyst pieniu zap onu, spalanie rozprzestrzenia si  na ca  niespalon  mieszanin . 

D. atmosfera wybuchowa w miejscu pracy, gdzie sk adnik palny/wybuchowy wyst puje  
w st eniu wy szym ni  warto  dolnej granicy wybuchowo ci mieszaniny wybuchowej. 

Zadanie 17. 
Której z wymienionych czynno ci nie wolno wykonywa , ze wzgl du na zagro enie po arowe,  
w lasach i na terenach ródle nych, na obszarze k, torfowisk i wrzosowisk, jak równie  w odleg o ci 
do 100 m od granicy lasów? 

A. U ywanie pojazdów silnikowych podczas zbiorów palnych p odów rolnych oraz ich 
transportu. 

B. Rozniecanie ognia w miejscach wyznaczonych do tego celu przez w a ciciela lub zarz dc  
lasu. 

C. Palenie tytoniu, z wyj tkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do 
pobytu ludzi. 

D. U ywanie otwartego ognia w odleg o ci wi kszej ni  10 m od punktu om otowego i miejsc 
wyst powania palnych p odów rolnych. 
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Zadanie 18. 
Który z wymienionych materia ów jest niebezpieczny po arowo?  

A. Gaz spr ony lub skroplony. 
B. Tworzywo ulegaj ce koagulacji i polimeryzacji. 
C. Cia o sta e ulegaj ce samorzutnemu rozk adowi. 
D. Ciecz palna o temperaturze zap onu poni ej 358,15 K (85 °C). 

Zadanie 19. 
Jak  minimaln  odleg o  nale y zachowa  pomi dzy budynkiem jednorodzinnym, a magazynem butli 
z gazem p ynnym o masie do 1350 kg?  

A.   6 m 
B. 10 m 
C. 30 m 
D. 60 m 

Zadanie 20. 
Co jest bezpo redni  przyczyn  po arów stacji transformatorowych w wykonaniu olejowym? 

A. Gwa towne zwi kszenie napi cia pr du. 
B. Pogorszenie w a ciwo ci izoluj cych oleju. 
C. Zmniejszenie nat enia pr du w obwodzie. 
D. Produkty gazowe z rozk adu oleju podczas zwarcia. 

Zadanie 21. 
W której kategorii lasów wyst puje najmniejsze zagro enie po arowe? 

A. 0 
B. I 
C. II 
D. III 

Zadanie 22. 
Gwa towne otwarcie rozdzielacza kulowego podczas podawania pr du wodnego wywo uje zjawisko 
zwane 

A. kawitacj . 
B. emulgacj . 
C. przep ywem laminarnym. 
D. uderzeniem hydraulicznym. 
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Zadanie 23. 
Który element instalacji przeciwpo arowej zosta  przedstawiony na rysunku? 

A. Tryskacz. 
B. Zraszacz. 
C. Skraplacz. 
D. Rozpylacz. 

Zadanie 24. 
System Sygnalizacji Po arowej obejmuje 

A. Sta e Urz dzenia Ga nicze (SUG). 
B. R czny Ostrzegacz Po arowy (ROP). 
C. D wi kowy System Alarmowy (DSA). 
D. System Oddymiania Grawitacyjnego (SOG). 

Zadanie 25. 
W sta ych urz dzeniach ga niczych nie stosuje si  

A. halonu. 
B. argonu. 
C. inergenu. 
D. nitrogenu. 

Zadanie 26. 
Podczas akcji ratownictwa chemicznego nale y wyznaczy  stref  niebezpieczn , ze wzgl du na 
obecno  gazów stwarzaj cych zagro enie wybuchem, o rednicy równej co najmniej 

A.   50 m 
B. 100 m 
C. 150 m 
D. 200 m 

Zadanie 27. 
Która strefa zagro enia wybuchem mo e by  wytworzona podczas dzia a  ratowniczo-ga niczych  
w gospodarczym m ynie zbo owym? 

A.   0  
B.   2  
C. 11  
D. 22  
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Zadanie 28. 
Walka z po arami w ramach KSRG jest prowadzona 

A. specjalistycznymi grupami ratowniczymi Pa stwowej Stra y Po arnej. 
B. si ami i rodkami podmiotów w a ciwych ze wzgl du na miejsce powstania. 
C. oddzia ami kompanii ga niczych Ochotniczej Stra y Po arnej na terenie gmin. 
D. pododdzia ami wojewódzkich odwodów operacyjnych na terenie ca ego kraju. 

Zadanie 29. 
Które z wymienionych dzia a  wchodzi w zakres tematyczny inspekcji gotowo ci operacyjnej jednostki 
ratowniczo-ga niczej KP/KM PSP? 

A. Sprawdzenie gotowo ci ratowników. 
B. Przyj cie zg oszenia i dysponowanie. 
C. Egzamin wiedzy teoretycznej w formie ustnej. 
D. Kontrol  sprawno ci dzia ania rodków technicznych. 

Zadanie 30. 
Kierowaniu strategicznemu podlegaj  si y 

A. jednej kompanii. 
B. jednego batalionu. 
C. centralnego odwodu operacyjnego. 
D. specjalistycznych grup ratowniczych. 

Zadanie 31. 
Które z wymienionych czynno ci ma prawo zarz dzi  stra ak kieruj cy akcj  ratownicz   
w okoliczno ciach uzasadnionych stanem wy szej konieczno ci? 

A. Przej cie rodków transportu. 
B. Ewakuacj  mienia ze strefy zagro enia. 
C. Wykonanie niezb dnych prac remontowych. 
D. Wstrzymania komunikacji w ruchu lotniczym. 

Zadanie 32. 
Podawanie powietrza osobom uwi zionym w zasypanych budynkach mo e by  realizowane poprzez 

A. instalacje gazowe. 
B. przewody wysokiego ci nienia. 
C. zachowane dro ne przewody wentylacyjne. 
D. instalacje hydrantowe, wodne lub kanalizacyjne. 
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Zadanie 33. 
Które z wymienionych czynno ci nale  do kompetencji kieruj cego dzia aniem ratowniczym na 
poziomie interwencyjnym? 

A. Zorganizowanie wsparcia logistycznego. 
B. Wyznaczenie miejsca kierowania dzia aniami. 
C. Organizowanie punktu przyj cia si  i rodków. 
D. Wspó dzia anie ze rodkami masowego przekazu. 

Zadanie 34. 
W którym kierunku nale y zarz dzi  ewakuacj  ratowników znajduj cych si  w rodku strefy 
zagro enia substancjami chemicznymi? 

A. Pod wiatr. 
B. W dowolnym kierunku. 
C. Zgodnie z kierunkiem wiatru. 
D. Prostopadle do kierunku wiatru. 

Zadanie 35. 
W przypadku zdarzenia komunikacyjnego w ruchu l dowym, kieruj cy dzia aniem ratowniczym mo e 
podj  decyzj  o bezzw ocznej ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu, gdy 

A. stan osoby poszkodowanej wymaga podj cia czynno ci RKO. 
B. nie ma mo liwo ci od czenia zasilania pojazdu z akumulatora. 
C. dosz o do wycieku substancji ropopochodnej ze zbiornika paliwa. 
D. osoba poszkodowana jest nieprzytomna i ma z amane ko czyny dolne. 

Zadanie 36. 
Który z wymienionych programów nale y u y  do wizualizacji zagro e  wyst puj cych podczas 
uwalniania poszkodowanych z pojazdów uczestnicz cych w wypadkach samochodowych? 

A. Ewidencja zagro e  (EWID). 
B. Crash Recovery System (CRS). 
C. Global Positioning System (GPS). 
D. System Wspomagania Decyzji (SWD-ST). 

Zadanie 37. 
Umownym sygna em dowodzenia dla stanowiska ratowniczego zast pu lub sekcji jest 

A. DARIA 
B. RDUTA 
C. GEJZER 
D. STOPER 
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Zadanie 38. 
W celu zabezpieczenia miejsca l dowania mig owca LPR EC-135 w porze nocnej, wymagana jest 
obecno  na l dowisku 

A. jednego pojazdu ratowniczego i minimum trzech stra aków. 
B. jednego pojazdu ratowniczego i minimum dwóch stra aków. 
C. trzech pojazdów ratowniczych i minimum dwóch stra aków. 
D. dwóch pojazdów ratowniczych i minimum trzech stra aków. 

Zadanie 39. 
Który dokument wchodzi w sk ad dokumentacji dzia a  ratowniczych? 

A. Meldunek ze zdarzenia. 
B. Karta dekontaminacyjna. 
C. Plan ratowniczy powiatu. 
D. Raport z wypadku samochodu. 

Zadanie 40. 
Podczas pe nienia s u by na stanowisku kierowania przyj to zg oszenie o tre ci: 
I need some help. My car is on fire! I try to put out engine by the powder extinguisher, but raging flames 
are too large.  
Jakiego zdarzenia dotyczy o zg oszenie? 

A. Po aru mieszkania. 
B. Po aru samochodu. 
C. Wypadku samochodu. 
D. Katastrofy budowlanej. 
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