
    Załącznik nr 1  
do Regulaminu konkursu 

„Wiem CO bezpieczne” 

 

ANKIETA KONKURSOWA 

„Wiem CO bezpieczne” 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu  

Email (opcjonalnie)  

 

Ważne ! 

1. Ankieta składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru oraz jednego zadania otwartego. Wybór odpowiedzi polega 

na zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem „X” jednej z propozycji odpowiedzi. Na każde pytanie tylko jedna 

odpowiedź jest prawidłowa.  

2. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi. 

3. W przypadku zakreślenia więcej niż jednej odpowiedzi, odpowiedź uznaje się za nieprawidłową. 

4. W konkursie biorą udział ankiety, w których zaznaczono 10 prawidłowych odpowiedzi oraz udzielono odpowiedzi 

na pytanie otwarte. 

 

PYTANIA KONKURSOWE 

 

1. Co to jest tlenek węgla? 

a. Żrąca ciecz 

b. Stałe paliwo kopalne o właściwościach promieniotwórczych 

c. Silnie trujący gaz 

2. Jaką nazwą zwyczajową określa się tlenek węgla: 

a. Czad 

b. Gaz ziemny 

c. Dym 

3. Jakie właściwości fizyczne ma tlenek węgla? 

a. Czarny, gęsty o zapachu dymu  

b. Biały o zapachu zgniłego jaja 

c. Jest bezbarwny i nie ma zapachu 

4. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? 

a. Niepohamowany atak śmiechu 

b. Zwiększony apetyt na słodycze 

c. Zawroty głowy, nudności, bladość, przyspieszone tętno, utrata przytomności 

5. Które z poniższych urządzeń może być źródłem tlenku węgla? 

a. Piecyk gazowy lub kuchenka gazowa 

b. Piec kaflowy, kominek lub piec kominkowy 

c. Wszystkie powyższe 

 



 
 

6. W jakich warunkach wytwarza się tlenek węgla? 

a. Przy sprawnej, wydajnej wentylacji i częstym wietrzeniu 

b. Przy szczelnych, ciągle zamkniętych oknach i drzwiach, braku nawiewników i wentylacji 

c. Wyłącznie w nocy, przy pełni księżyca 

7. Jakie urządzenie potrafi wykryć obecność tlenku węgla? 

a. Kamera termowizyjna 

b. Czujnik tlenku węgla 

c. Detektor gazów wybuchowych 

8. W którym pomieszczeniu i na jakiej wysokości zainstalować czujkę tlenku węgla? 

a. Na klatce schodowej lub korytarzu przy podłodze 

b. W sypialni na wysokości zagłówka łóżka 

c. W pomieszczeniu z urządzeniem grzewczym, w którym następuje proces spalania, na 

wysokości 1,5-2 m, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia 

9. Jak często należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych palenisk 

opalanych paliwem stałym? 

a. Co najmniej raz na 3 miesiące. 

b. Co najmniej raz na 6 miesięcy, 

c. Co najmniej raz w roku. 

10. Aby uniknąć zagrożenia tlenkiem węgla, należy: 

a. Zakryć, zasłonić kratki wentylacyjne 

b. Nie wietrzyć pomieszczeń 

c. Użytkować urządzenia i instalacje zgodnie z przepisami i instrukcją obsługi w tym dokonywać 

przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych 

11. Wymyśl krótkie hasło promujące kampanię Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży 

Twojego bezpieczeństwa”. 

 

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

 

 

*Złożenie ankiety w ramach niniejszego konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 5 Regulaminu konkursu. Regulamin konkursu dostępny 

jest na stronie internetowej www.straz.lubatow.pl  

*Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu zamieszczenia relacji z przebiegu 

konkursu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych organizatora. 

 

………………………………………….………… 

Data i podpis   

 


