
 
Witam chciałbym przypomnieć jeżeli ktoś ma zaległości w tematach lub oceny niedostateczne 

proszę cały czas powtarzać materiał, jak wrócimy do szkoły będzie możliwość poprawy. 

 

UWAGA 

WSZYSTKIE PRACE ZADANE DO WYKONANIA PROSZĘ PRZYSŁAĆ DO 26.04.2020 

NA ADRES  autoszkolaautor@o2.pl  PRACE BĘDĄ OCENIANE. 

 

 
BHP W MOTORYZACJI 

 

TEMAT: UTRWALENIE WIADOMOŚCI 

 

PROSZĘ SPRÓBOWAĆ  ROZWIĄZAĆ TEST 
POWODZENIA                    
 

TEST EGZAMINACYJNY                                                                                                                 

 z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla  pracowników 

 
1. Badaniom lekarskim wstępnym podlegają pracownicy: 

A. zwalniani z pracy 

B. przyjmowani do pracy oraz  przenoszeni na inne stanowiska pracy 

C. przyjmowani do pierwszej pracy w życiu 

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych przechodzą szkolenia 

    okresowe z zakresu bhp nie rzadziej niż: 

A. co trzy lata 

B. co rok 

C. co 6 lat 

3. Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki pracownika i zakładu pracy    

    w zakresie bhp jest: 

A. konstytucja 

B. kodeks pracy 

C. układ zbiorowy pracy 

4. Czy zakład pracy może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego? 

A. tak, w każdym przypadku bez ograniczeń 

B. nie 

C. tak, ale tylko wówczas, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności 

nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu 

 

5. Pracownik odmawia brania udziału w szkoleniu bhp. Jak określić takie działanie? 

A. pracownik ma takie prawo 

B. pracownik ma prawo to uczynić, jeżeli jego działanie zaakceptował przełożony 

C. odmowa taka stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych                           i w 

skrajnych przypadkach może być przyczyną zwolnienia z pracy 

6. Czy zakład pracy może dopuścić do pracy pracownika nowo zatrudnionego bez                                

    przeszkolenia w zakresie bhp? 

A. tak, za zgodą inspektora pracy 

B. tak, jeżeli pracownik ten posiada co najmniej 5 lat stażu pracy  w innym zakładzie na podobnym 

stanowisku 

C. nie, w żadnym wypadku – każdy pracownik nowo zatrudniony winien przejść przez szkolenie wstępne 

w zakresie bhp (tzw. instruktaż ogólny i stanowiskowy ) 

7. Kto ma obowiązek udzielić pracownikowi pierwszej pomocy w nagłym wypadku? 

A. tylko lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny 

B. tylko pracownik  odpowiednio przeszkolony w tym zakresie 

C. każdy 
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8. Czy zakład pracy może powierzyć pracownikowi pranie i czyszczenie odzieży ochronnej? 

A. tak 

B. tak, ale tylko za odpowiednią  zapłatą (ekwiwalent pieniężny) i pod warunkiem, że  pracownik nie ma 

kontaktu ze środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie 

zakaźnymi    

C. nie- odzież ochronna winna być prana i konserwowana wyłącznie przez zakład pracy 

9. Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? 

A. od zajmowanego stanowiska (pracownik tzw. fizyczny czy umysłowy) 

B. od stażu pracy i wykształcenia 

C. od stażu pracy w danym zakładzie 

10. Co rozumiemy pod pojęciem wypadku przy pracy? 

A. jest to każde zdarzenie losowe, zaistniałe na terenie zakładu pracy 

B. jest to zdarzenie, w wyniku którego powstał uszczerbek na zdrowiu 

C. jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające w związku z pracą oraz 

powodujące uraz (bądź śmierć pracownika) 

 

11. Co rozumiemy pod pojęciem pożar: 

a) niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym 

b) każdy proces spalania 

c) proces wypalania śmieci 

 

12. Pożary grupy B to pożary: 

a) ciał stałych 

b) cieczy palnych 

c) metali 

13. Czad to inaczej: 

a) tlenek węgla 

b) dwutlenek węgla 

c) tlenek azotu 

 

14. Gaśnicę należy poddawać okresowemu przeglądowi i zgodnie z zaleceniami producenta lub 

wymaganiami Polskich Norm lecz nie rzadziej niż: 

a) raz na pół roku 

b) raz na rok 

c) raz na dwa lata 
 


