
ZAGROŻENIA CZASU WOJNY - 1Wg

______________________________________________________________ _____________ ________________

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

1. Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli obok każdego zdania wpisz odpowiednio P

(prawda) lub F (fałsz).

Zdanie P/F

A. Fosgen to bezbarwna ciecz o zapach kamfory.

B. Soman jest nazywany „rosą śmierci”.

C. Jad mureny ma działanie paraliżujące.

D. Chloropikryna jest oleistą cieczą o przenikliwym zapachu. Powoduje ona zgon u poszkodowanych prze-

bywających na terenie skażonym przez dłuższy czas.

2. Dobierz nazwę środków chemicznych do ich oddziaływania na organizmy żywe. Jedno działanie zostało podane

dodatkowo i nie pasuje do żadnego środka chemicznego.

Środek chemiczny Działanie

A. Kwas azotowy 1. Halucynacje

B. Dwufosgen 2. Obrzęk płuc

C. Meskalina 3. Rozedma płuc

D. Adamsyt 4. Ostry kaszel

5. Wodnisty katar

A. ........ B. ........ C. ........ D. ........

3. Przyporządkuj chorobę do jej objawów:

Objawy chorobowe Choroba

A. Wysoka temperatura, obrzęk płuc, śmierć 1. Wirus Ebola

B. Wysoka temperatura, bóle stawów, krwawienia,

śmierć
2. Cholera

C. Wysoka temperatura, powiększenie węzłów

chłonnych, owrzodzenie jelit
3. Dur brzuszny

D. Biegunka, odwodnienie organizmu, śmierć 4. Wąglik

5. Dżuma

A. ........ B. ........ C. ........ D. ........
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4. Jaki procent mocy wybuchu ładunku jądrowego stanowi promieniowanie cieplne?

A. 5%

B. 10%

C. 50%

D. 35%

5. Mykotoksyny są wytwarzane przez

A. riketsje.

B. grzyby.

C. bakterie.

D. wirusy.

6. W broni palnej wykorzystano działanie

A. opóźnionego spalania prochu strzelniczego.

B. ciśnienia gazów prochowych.

C. skupienia wiązki promieni.

D. sprężonego powietrza.

7. Udając się do schronu, najważniejsze jest, aby zabrać ze sobą

A. zapas żywności.

B. zapas wody.

C. dokumenty i zażywane leki.

D. środki opatrunkowe.

8. Punkt pomocy medycznej podczas ewakuacji

A. funkcjonuje w czasie prowadzenia akcji ratunkowej przy powodzi.

B. jest miejscem, do którego udajemy się w celu wykonania zabiegów sanitarnych.

C. jest miejscem, gdzie udziela się pierwszej pomocy podczas ewakuacji doraźnej.

D. jest miejscem, gdzie udziela się porad i pomocy lekarskiej.

9. Odzież ochronna OP-1 o rozmiarze 2 jest przeznaczona dla osoby o wzroście

A. do 165 cm.

B. do 145 cm.

C. powyżej 175 cm.

D. od 166 cm do 175 cm.
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10. Zabiegi specjalne mają na celu

A. usunięcie skutków użycia broni chemicznej.

B. zmniejszenie oddziaływania środków szkodliwych z powierzchni otaczających człowieka.

C. usunięcie lub neutralizację substancji szkodliwych z ciała zwierząt hodowlanych.

D. zmniejszenie szkodliwości oddziaływania środków chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych na organizm czło-

wieka

11. Do zastępczych środków ochrony dróg oddechowych zaliczamy

A. gogle.

B. maski izolacyjne.

C. MP-5.

D. maski przeciwpyłowe.

12. Do zastępczych środków ochrony skóry zaliczamy

A. kurtki, spodnie gumowe, kominiarki, płaszcze foliowe i rękawiczki dzianinowe.

B. izolacyjną odzież gazoszczelną.

C. OP-1.

D. buty, spodnie, kurtki, czapki i rękawice skórzane.

13. Maska MP-5 składa się z

A. części twarzowej, rury łączącej, pochłaniacza, torby, wkładek przeciwpotnych.

B. części twarzowej, filtropochłaniacza, urządzenia do picia i torby.

C. części twarzowej, rury łączącej, filtropochłaniacza, urządzenia do picia i torby.

D. rury łączącej, filtropochłaniacza, części twarzowej, wkładek filtrosorbcyjnych i torby.

14. Które zdanie jest fałszywe?

A. Szczeliny przeciwlotnicze chronią przed środkami konwencjonalnymi i bronią masowego rażenia.

B. Ludność przebywająca w schronach musi podporządkować się poleceniom służb schronowych.

C. Ukrycia chronią przed bronią masowego rażenia i środkami konwencjonalnymi.

D. Szczeliny przeciwlotnicze z urządzeniami filtrowentylacyjnymi chronią przed pyłem promieniotwórczym, środkami che-

micznymi i biologicznymi.

15. Najskuteczniejszym sposobem ochrony człowieka przed bronią biologiczną jest

A. szczepienie ochronne, dobre odżywianie i dbałość o czystość rąk.

B. szczepienie ochronne, dbałość o higienę osobistą i kondycję fizyczną oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony

dróg oddechowych i skóry.

C. szczepienie ochronne, dbałość o kondycję fizyczną i unikanie dużych skupisk ludzi.

D. szczepienie ochronne i unikanie kontaktu z chorymi.
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16. Promieniowanie przenikliwe wywołuje u człowieka

A. oparzenia termiczne.

B. chorobę popromienną.

C. uszkodzenie wzroku.

D. zaburzenia układu nerwowego.

17. Łzawienie, duszności, ślinotok i porażenie mięśni to objawy użycia środków chemicznych o działaniu

A. duszącym.

B. paralityczno-drgawkowym.

C. drażniącym.

D. parzącym.

18. Amoniak używany na przykład w przemyśle spożywczym wywołuje u człowieka

A. owrzodzenie spojówek i ostry kaszel.

B. oparzenia dróg oddechowych.

C. rozedmę płuc i oparzenia chemiczne.

D. kaszel, obrzęk płuc, oparzenia skóry i utratę wzroku.

4 © Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON


