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ZAŁĄCZNIK DO SZKOLENIA BHP I P.POŻ

TEST EGZAMINACYJNY BHP DLA STANOWISK
ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH
PAKIET NR. 13
-------------------------------------------------------------------------Imię i nazwisko (CZYTELNIE)

Nr ……………………

-----------------------------------------------------------data i miejsce urodzenia
Uczestnik szkolenia został zapoznany z zasadami przetwarzania danych przez Administratora.
FIRMA:......................................................................................................................................................................

Zaznacz właściwą odpowiedź: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU
1. Czy pracodawca może zatrudnić kobietę w ciąży w porze nocnej
a) Może
b) Nie może
c) Nie ma to znaczenia.
2. W pomieszczeniach pracy /stałej/ biurowej należy zapewnić: :
A) Temperaturę minimum 18 stopni Celsjusza,
B) Temperaturę do 20 stopni Celsjusza,
C) Nie ma to znaczenia.
3. Badania kontrolne lekarskie przechodzą pracownicy biurowi:
A) Tylko nowo przyjęci do pracy.
B) Będący na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.
C) Nie takiego obowiązku.
4. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego mężczyznę (kobietę) przy pracy stałej nie
może przekraczać:
Mężczyzna
Kobieta
A) 30 kg.
12 kg
B) 40 kg.
16 kg
C) 50 kg.
20 kg
5. . Instruktaż stanowiskowy przeprowadza :
A) Bezpośredni przełożony na stanowisku pracy
B) Inspektor PIP podczas kontroli.
C) Społeczny Inspektor Pracy
6. Elementy sterownicze maszyny , które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinny być:
A) Oba warunki muszą być spełnione
B) Umieszczone w strefach zagrożenia
C)Widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane

7. Maszyny i urządzenia muszą posiadać:
A) Certyfikat stanowiący deklarację oceny zgodności z przepisami w zakresie bhp, instrukcje
użytkowania i instrukcje bhp w języku polskim.
B) Nie muszą posiadać żadnego z tych dokumentów
C) Tylko certyfikat stanowiący deklarację oceny zgodności z przepisami w zakresie bhp,
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8. Naprawy instalacji elektrycznej nie może dokonywać pracownik:
A) Który nie ma polecenia przełożonego.
B) Nie posiadający dodatkowych kwalifikacji SEP.
C) Może dokonywać każdy pracownik.
9.Obowiązkiem pracodawcy w przypadku zaistnienia wypadku w drodze do lub z pracy:
A) Jest przeprowadzić postępowanie powypadkowe i sporządzić dokumentację powypadkową.
B) Jest przeprowadzić postępowanie ,ale tylko na wniosek Wydz. Ruchu Drogowego Policji.
C) Nie ma żadnych z tego tytułu obowiązków.
10.Za wypadek przy pracy uważamy :
A) Zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą, rodzące
uraz lub śmierć osoby poszkodowanej
B) Zdarzenie w ciągu 60 minut, mające związek z pracą
C) Każde zdarzenie powodujące niezdolność do pracy pow.14 dni.
11.W przypadku zaistnienia wypadku ciężkiego ,zbiorowego, śmiertelnego przy pracy
obowiązkiem pracodawcy jest powiadomić :
A) Państwową Inspekcję Pracy i Prokuraturę
B) Tylko Policję
C) Nie musi nikogo powiadamiać.
12. Zdjęcie przedstawia
A) Gaśnicę śniegową
B) Gaśnicę proszkową
C) Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego GSE-2X
13. Litera „x” w oznakowaniu gaśnicy GP-6x-ABC oznacza :
A) Gaśnicę z czynnikiem wyrzutowym pod stałym ciśnieniem
B) Gaśnicę z czynnikiem wyrzutowym pod zmiennym ciśnieniem
C) Znak mnożenia
14.Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń to :
A) Polewanie miejsca oparzenia zimną wodą
B) Polewanie miejsca oparzenia ciepłą wodą
C) Unikanie ochłodzenia oparzonej skóry
15.Elementy resuscytacji krążeniowo –oddechowej osób dorosłych to:
A) 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy ratownicze
B) 40 uciśnięć klatki piersiowej, 3 wdechy ratownicze
C) 5 uciśnięć klatki piersiowej, 4 wdechy ratownicze
16. Dokumentem potwierdzającym stosunek pracy jest:
A) Zakres obowiązków
B) Umowa o pracę
C) Regulamin wynagradzania
17. Świadectwo pracy należy wydać:
A) Niezwłocznie pracownikowi
B) Związkom Zawodowym do których należał pracownik
C) Nie ma obowiązku wydawania świadectwa pracy
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