
  

           KONKURS         
„CO chcesz? Nie, dziękuję, chcę żyć!”        

Imię i Nazwisko  

Telefon kontaktowy/adres e-mail  

Adres zamieszkania  

Podpis  

Odpowiedz na wszystkie pytania zakreślając kółkiem literę przy właściwej odpowiedzi. Pytania od 2-10 są 

jednokrotnego wyboru. Złóż test w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Policach (ul. Tanowska 4a) lub 

prześlij skan (zdjęcie) na adres biuro@straz.police.pl i wygraj czujkę tlenku węgla. Regulamin konkursu na 

stronach www.policki.pl i www.straz.police.pl/konkurs. 

 
1. Które z poniższych urządzeń masz w domu/mieszkaniu? 

a. Piecyk gazowy 

b. Piec kaflowy 

c. Kominek lub piec kominkowy 

d. Kuchenkę gazową 

e. Żadne z powyższych 

2. Co oznacza CO w haśle naszego konkursu? 

a. Centralne ogrzewanie wodne z wymiennikiem ciepła 

b. Monoxeidium Carbonicum – tlenek węgla, potocznie zwany czadem 

c. Czołg opancerzony „Tygrys” 

3. Co to jest tlenek węgla? 

a. Żrąca ciecz 

b. Składowane na hałdach, kopalniane paliwo o właściwościach promieniotwórczych 

c. Bezbarwny, bezwonny, silnie trujący gaz 

4. 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 wieczorową porą, przy pełni księżyca 

5. Jaki zapach ma tlenek węgla? 

a. Zgniłego jaja 

b. Pączków z nadzieniem z dzikiej róży 

c. Nie ma zapachu 

6. Gdzie gromadzi się tlenek węgla? 

a. Przy podłodze 

b. Pod sufitem 

c. W wannach i brodzikach (jest przyciągany przez wodę) 

d. Miesza się z powietrzem, gdyż ma gęstość zbliżoną do powietrza 

7. Jaki jest kolor wydostającego się z urządzenia grzewczego tlenku węgla? 

a. Czarny, gęsty, osadzający się na ścianach 

b. Żółty, fluoryzujący, doskonale widoczny dopiero w świetle UV 

c. Jest bezbarwny 

8. Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? 

a. Niepohamowany atak śmiechu 

b. Zwiększony apetyt na słodycze 

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

9. Jak domowym sposobem wykryć obecność tlenku węgla? 

a. Różdżka typu ogólnego (jak do żył wodnych) 

b. Czujnikiem tlenku węgla 

c. Zapalniczką (gdyż tlenek węgla jest gazem palnym) 

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

a. Na klatce schodowej, gdyż czujka przyciąga tlenek węgla i wysysa go z mieszkania, na wysokości 

lamperii 

b. W komórce z rowerami, na wysokości wentyli 

c. W pomieszczeniu z urządzeniem grzewczym, w którym następuje proces spalania, na wysokości 1,5-2 m, 

zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia 

 
Złożenie ankiety w ramach niniejszego konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Dane będą 

przetwarzane wyłącznie w związku z organizowanym konkursem „CO chcesz? Nie, dziękuję! Chcę żyć!”.  
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