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TEST
Szkolenie okresowe pracodawców
i osób kierujących pracownikami

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………….
Podpis …………………………………………………………………….

Test jednokrotnego wyboru. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

1.

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada:
a) inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,
b) pracownik
c) inspektor BHP
d) pracodawca.

2.

Ocenę ryzyka zawodowego sporządza się:
a) tylko w przypadku niebezpiecznych stanowisk pracy
b) dla każdego stanowiska pracy
c) na żądanie pracownika
d) gdy wymaga tego państwowa inspekcja pracy

3.

Po każdej godzinie pracy przy komputerze pracownikowi przysługuje:
a) 3 minuty przerwy
b) 5 minut przerwy
c) 7 minut przerwy
d) 10 minut przerwy

4.
a)
b)
c)
d)

5.

Kto powołuje zespół powypadkowy:
inspektor pracy,
poszkodowany
pracodawca,
bezpośredni przełożony poszkodowanego.
Ile dni ma zespół powypadkowy na sporządzenie protokołu

a)
b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
d)

7
10
14
21
Jak jest najniższa dopuszczalna wartość oświetlenia na stanowisku komputerowym
300 Lx
500 Lx
700 Lx
800 Lx

7. Czy kobietę w ciąży wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych:
a) Tak, na podstawie jej pisemnej zgody
b) Tak, tylko za zgodą związków zawodowych
c) Tak ale nie dłużej niż 2 godziny nadliczbowe dziennie
d) Nie wolno zatrudniać w żadnym przypadku
8. W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:
a) 16 C.
b) 18 C
c) 20 C
d) 25 C
9. Okresowym badaniom lekarskim podlegają:
a) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie
b) Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
c) Tylko pracownicy zatrudnieni na stanowiskach szkodliwych i uciążliwych
d) Tylko pracownicy którzy tego żądają
10.
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie wstępne pracownika w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
a) Przed dopuszczeniem go do pracy
b) Do tygodnia od dnia podjęcia pracy
c) Do jednego miesiąca od dnia podjęcia pracy.
d) Do trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy.
11. Jaki jest schemat wykonywania masażu serca:
e) 2:15
f) 2:30
g) 1:30
h) 1:15
12. Czy istnieje prawny obowiązek niesienia pomocy poszkodowanym w wypadku:
a) tak, ale tylko wtedy gdy jest nam wstanie ktoś pomóc w udzielaniu tej pomocy
b) nie
c) tak jeżeli pomoc ta nie stwarza zagrożenia dla naszego życia
d) w każdym przypadku bez względu na zagrożenie
........................................................

(podpis osoby upoważnionej
do przeprowadzenia szkolenia)

