
 

 

„CZADowy quiz”- pytania konkursowe 

Imię i nazwisko .............................................        Data 

…………………………….                                     

Adres zamieszkania ……………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ……………………………………. 

e – mail ………………………………………………………..     

Ważne ! 

1. Zestaw pytań konkursowych składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym 

każde z pytań zawiera po trzy propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na 

zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem „X” jednej z trzech propozycji (A, B,C). 

2. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi. 

3. W przypadku zakreślenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna nie podlega zaliczeniu. 

4. W losowaniu nagrody biorą udział ankiety, w których zaznaczono 5 prawidłowych 

odpowiedzi. 

1. Wskaż prawidłowy numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej: 

 A. 990 

 B. 998 

 C. 889 

2. W obiektach lub ich częściach ,w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, 

ciekłego lub gazowego, okresowych przeglądów przewodów dymowych i spalinowych 

powinien dokonywać: 

 A. Strażak 

 B. Uprawniony kominiarz. 

 C. Każdy, kto ma odpowiednią szczotkę. 

3. Jaki jest ogólny schemat prowadzenia czynności RKO (resuscytacji  

krążeniowo-oddechowej) u osoby dorosłej: 

 A. 30:2 

 B. 15:2 

 C. 2:30 

4. Jaką nazwę zwyczajową ma tlenek węgla:  

 A. Czad. 

 B. Gaz ziemny. 

 C. LPG. 

5. Aby uniknąć zagrożenia tlenkiem węgla, należy: 

 A. Zakryć, zasłonić kratki wentylacyjne. 

 B. Nie wietrzyć pomieszczeń. 

 C. Użytkować urządzenia i instalacje zgodnie z przepisami i ich 

przeznaczeniem. 

 



6. Co może zaalarmować nas o obecności tlenku węgla w pomieszczeniu: 

 A. Telefon 

 B. Komputer 

 C. Czujka tlenku węgla. 

 

7. Które z objawów są charakterystyczne przy zatruciu tlenkiem węgla?: 

 A. nadpobudliwość 

 B. gorączka 

 C. senność, bóle głowy 

8. Pierwsza pomoc w przypadku zatruć tlenkiem węgla powinna polegać na:  

 A. Jak najszybszym opuszczeniu pomieszczenia. 

 B. Dostarczeniu dopływu świeżego powietrza. 

 C. Wezwaniu służb ratowniczych. 

 D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

9. Niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla może spowodować?:  

 A. Niesprawna bateria w czujce tlenku węgla. 

 B. Uszczelnione kratki wentylacyjne. 

 C. Codzienne użytkowanie sprawnej kuchenki gazowej. 

10. Czy tlenek węgla można zobaczyć ?  

 A. Tak. 

 B. Tak, ma charakterystyczną barwę. 

 C. Nie, ponieważ jest bezbarwny. 

Podpis 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety konkursowej. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „CZADowy quiz” 

i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

……………………………………………………………….. 

Data i wyraźny podpis uczestnika 

……………………………………………………………….. 

Data i wyraźny podpis rodzica /opiekuna* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

konkursu „CZADowy quiz” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ 

WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). 

…………………………………………………….. 
Data i wyraźny podpis uczestnika  

……………………………………………………… 
Data i wyraźny podpis rodzica / opiekuna* 

 

 


