
Pytania i odpowiedzi

1. Wymień główne rodzaje wentylacji
a) Naturalna, klasyczna, mechaniczna
b) Naturalna, mechaniczna, hybrydowa
c) Grawitacyjna, mechaniczna, lokalna
d) Grawitacyjna, klasyczna, hybrydowa

2. Wymień główne typy systemów wentylacji mechanicznej
a) Naturalna, klasyczna, ogólna
b) Klasyczna, ogólna
c) Ogólna, lokalna
d) Klasyczna, lokalna

3. Co to jest wentylacja? - wielokrotny wybór
a) Wentylacja polega na doprowadzeniu świeżego powietrza do 

pomieszczenia.
b) Wentylacja polega na doprowadzeniu świeżego powietrza do 

pomieszczenia i usunięciu zanieczyszczonego powietrza z 
pomieszczenia.

c) Podstawowym celem wentylacji jest dostosowanie do potrzeb ludzi i 
składu powietrza poprzez jego oczyszczenie.

d) Podstawowym celem wentylacji jest poprawa stanu i składu 
powietrza poprzez jego wymianę.

4. Rodzaje wentylacji naturalnej - wielokrotny wybór
a) Wietrzenie
b) Infiltracja
c) Wentylacja grawitacyjna
d) Aeracja

5. Co to jest wentylacja hybrydowa
a) Wentylacja polega na usunięciu zanieczyszczonego powietrza z 

pomieszczenia.
b) Wymiana powietrza w pomieszczeniu nie jest zależna od wpływów 

atmosferycznych.
c) Hybrydowa wentylacja łączy wentylację naturalną i mechaniczną.
d) Wymiana jest osiągnięta z powodu różnicy ciśnienia powietrza 

zewnętrznego i wewnętrznego.
6. Stan powietrza w zamkniętym pomieszczeniu zależy od: - wielokrotny 

wybór
a) Typu pomieszczenia.
b) Liczby ludzi w wentylowanym pomieszczeniu.
c) Rozmieszczenia i sposobu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
d) Sposobu usuwania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia.

7. Co to jest infiltracja?
a) Dzięki pionowym kanałom powietrze jest usuwane z pomieszczenia 

w wyniku różnicy gęstości powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
b) Okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniach poprzez 

otwieranie otworów w ścianach.
c) Zorganizowana wymiana powietrza, która przepływa przez 

odpowiednie otwory wentylacyjne rozmieszczone w ścianach 
zewnętrznych, wymiana osiąga się z powodu różnicy ciśnienia 
powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

d) Przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane i 
nieszczelności wokół okien i drzwi.



8. Co to jest Aeracja?
a) Dzięki pionowym kanałom powietrze jest usuwane z pomieszczenia 

w wyniku różnicy gęstości powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
b) Okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniach poprzez 

otwieranie otworów w ścianach.
c) Zorganizowana wymiana powietrza, która przepływa przez 

odpowiednie otwory wentylacyjne rozmieszczone w ścianach 
zewnętrznych, wymiana osiąga się z powodu różnicy ciśnienia 
powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

d) Przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane i 
nieszczelności wokół okien i drzwi.

9. Co to jest wentylacja grawitacyjna?
a) Dzięki pionowym kanałom powietrze jest usuwane z pomieszczenia 

w wyniku różnicy gęstości powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
b) Okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniach poprzez 

otwieranie otworów w ścianach.
c) Zorganizowana wymiana powietrza, która przepływa przez 

odpowiednie otwory wentylacyjne rozmieszczone w ścianach 
zewnętrznych, wymiana osiąga się z powodu różnicy ciśnienia 
powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

d) Przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane i 
nieszczelności wokół okien i drzwi.

10.Co to jest wentylacja mechaniczna? – wielokrotny wybór
a) Powietrze jest usuwane z pomieszczenia w wyniku różnicy gęstości 

powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.
b) Wymiana powietrza w pomieszczeniu nie jest zależna od wpływów 

atmosferycznych.
c) Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu 

wentylatorów.
d) Wymiana powietrza jest spowodowana działaniem sił grawitacyjnych

i wiatru.


