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Test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczestnika szkolenia 
okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy- 

dla stanowisk robotniczych. 
 

.........................................................................................................................................................................................              
            (Imię i nazwisko)                                                          stanowisko                   

 
Test składa się z 11 pytań jednokrotnego wyboru.  
Czas na rozwiązanie testu 30 minut. 
 
1.Jaki akt prawny reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika  w 
zakresie BHP: 

A. Rozporządzenie MPiPS w sprawie  ogólnych przepisów BHP 
B. Rozporządzenie RM w sprawie służby BHP 

C. Kodeks Pracy 
 

2. Kogo w firmie obowiązuje szkolenie w zakresie bhp? 
A. Pracowników zatrudnionych na zagrożonych stanowiskach pracy 
B. Wszystkich zatrudnionych pracowników 

C. Wyłącznie kadrę kierowniczą 
 

3. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem  prawa pracy sprawuje: 
A. Najwyższa Izba Kontroli 
B. Państwowa Inspekcja Pracy 

C. Prokuratura 
 

4. Badaniom okresowym podlegają: 
A. Wszyscy zatrudnieni pracownicy 
B. Pracownicy narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub zatrudnieni  

    w warunkach uciążliwych,    
C. Pracownicy ze względu na stan zdrowia, wiek i warunki pracy. 

 

 

5. W jakich przypadkach zagrożenia pracownik może odstąpić od wykonywania 
pracy? 

A. Gdy występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracownika 
B. Gdy brakuje instrukcji bhp na stanowisku pracy 

C. Gdy pracuje na kilku stanowiskach pracy 
 

 
6. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie  robocze są przydzielane 
pracownikom: 

A. Odpłatnie i stanowią własność pracownika 

B. Z częściową odpłatnością i stanowią własność 
     zakładu pracy.                                                                  

C. Bezpłatnie i stanowią własność pracodawcy 



 

 

7. Prowadząc resuscytacje krążeniowo-oddechową wykonujemy: 
A. 2 wdechy na 30 uciśnięć, przy czym zalecane minimum to wykonywanie uciśnięć klatki 

piersiowej  
B. 30 wdechy na 2 uciśnięć, przy czym zalecane minimum to wykonywanie uciśnięć klatki 

piersiowej 

C. 2 wdechy na 15 uciśnięć, przy czym zalecane minimum to wykonywanie uciśnięć klatki 
piersiowej  

 

8. Pracownik uległ wypadkowi w drodze z pracy. W związku z nieobecnością w pracy 
z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do: 

A. 70% wynagrodzenia. 
B. 80% wynagrodzenia. 

C. 100% wynagrodzenia. 

 

9. Do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem stosuje się: 
A. Gaśnice śniegowe lub proszkowe 
B. Gaśnice pianowe lub płynowe 

C. Wodę z hydrantów 

 

10. Drobne naprawy instalacji elektrycznej w autobusie mogą być wykonywane  
przez: 

A. Pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia energetyczne 
B. Pracownika, któremu przełożony wydał pisemne polecenie 

C. Pracownika posiadającego tytuł inżyniera 
 

11. Proszę uzupełnić definicje wypadku przy pracy: 

 
Wypadek to zdarzenie................................, wywołane .............................................,     

 
pozostające w związku z ................................... i którego skutkiem jest .......................   

 
lub .......................... 

 
                                                                                ..................................................    
                                                                                          (Podpis) 

 
 
Punktacja (poprawna odpowiedz na pytanie to jeden punkt testu): 
0-8 punktów – wynik negatywny, test niezaliczony 
9-11 punktów– wynik pozytywny, test zaliczony 
 
 
 

Liczba punktów: 
 
 

Wynik testu: 
Pozytywny/Negatywny 
 
Test sprawdził:                                                                                

 


