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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

Z.13-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Za stan bhp w zak adzie pracy, zgodnie z kodeksem pracy, jest odpowiedzialny 

A. pracodawca. 
B. inspektor bhp. 
C. specjalista bhp. 
D. szeregowy pracownik. 

Zadanie 2. 
Pracownik m odociany to osoba w wieku 

A. do 16 lat. 
B. do 18 lat. 
C. od 16 do 18 lat. 
D. od 18 do 20 lat. 

Zadanie 3. 
Pracodawca rozpoczynaj cy dzia alno  planuje zatrudni  sze ciu pracowników biurowych, którzy b d  
pracowa  jednocze nie w jednym pomieszczeniu. Zgodnie z przepisami powinien im zapewni  
pomieszczenie sta ej pracy, w którym wolna obj to  pomieszczenia powinna wynosi  co najmniej 

A. 91 m3 
B. 78 m3 
C. 39 m3 
D. 13 m3 

Zadanie 4. 
Pomieszczenia przeznaczone do pracy powinny by  dostosowane do 

A. czasu pracy. 
B. wykonywanej pracy. 
C. indywidualnych potrzeb pracownika. 
D. rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. 

Zadanie 5. 
W celu zapewnienia bezpiecze stwa przy u ytkowaniu maszyn pracodawca powinien zapewni  
pracownikom dost p do 

A. instrukcji dotycz cych u ytkowania maszyn.  
B. instrukcji u ytkowania pomieszcze . 
C. instrukcji monta u podzespo ów. 
D. regulaminu pracy. 
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Zadanie 6. 
W przypadku wyst powania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego, dla którego zosta a 
ustalona warto  NDSP, pracodawca jest obowi zany 

A. zapewni  we w asnym zakresie pomiary ci g e st enia. 
B. zastosowa  rodki ochrony osobistej. 
C. zlikwidowa  stanowisko pracy. 
D. natychmiast zamkn  zak ad. 

Zadanie 7. 
Wyposa enie pracownika w rodki ochrony indywidualnej jest obowi zkiem 

A. s u b bhp. 
B. pracodawcy. 
C. inspektora bhp. 
D. samego pracownika. 

Zadanie 8. 
Czynnikiem obci enia fizycznego prowadz cym do zm czenia 

A. jest nieprawid owa pozycja podczas pracy. 
B. jest niew a ciwe o wietlenie. 
C. s  konflikty mi dzyludzkie. 
D. jest ha as. 

Zadanie 9. 
Metoda OWAS umo liwia 

A. analiz  rytmu pracy. 
B. klasyfikacj  obci enia psychicznego. 
C. okre lenie warto ci obci enia fizycznego. 
D. klasyfikacj  pozycji cia a oraz warto ci obci enia zewn trznego. 

Zadanie 10. 
Podczas pierwszej kontroli w zak adzie stwierdzono, e pracodawca dopu ci  si  wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika. Inspektor pracy mo e na o y  na niego kar  grzywny w drodze mandatu karnego 
w wysoko ci 

A. od   500 z  do 1000 z . 
B. od 1000 z  do 2000 z . 
C. od 2000 z  do 5000 z . 
D. od 5000 z  do 10 000 z . 
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Zadanie 11. 
Ocen  ryzyka zawodowego nale y przeprowadza  

A. na podstawie danych uzyskanych od cz onków kierownictwa i dotychczasowego 
do wiadczenia oceniaj cego. 

B. wykorzystuj c dane z oceny przeprowadzonej w innym zak adzie i na podstawie analizy 
porównawczej. 

C. okresowo, przy udziale pracowników zatrudnionych na ocenianych stanowiskach lub ich 
przedstawicieli. 

D. na podstawie statystycznych danych dostarczonych przez kierownika dzia u i przy jego 
udziale. 

Zadanie 12. 
Czynnikami niebezpiecznymi s  

A. promieniowanie jonizuj ce i laserowe. 
B. substancje toksyczne i dra ni ce. 
C. po ar i pr d elektryczny. 
D. ha as i mikroklimat. 

Zadanie 13. 
Obci enie nerwowo–psychiczne to czynnik 

A. fizyczny. 
B. chemiczny. 
C. biologiczny. 
D. psychofizyczny. 

Zadanie 14. 
Najwy sze Dopuszczalne St enie Pu apowe (NDSP) w rodowisku pracy  

A. mo e by  przekroczone dwukrotnie. 
B. mo e by  przekroczone tylko minimalnie. 
C. nie mo e by  przekroczone w adnym momencie. 
D. nie mo e by  przekroczone wi cej ni  2 razy w czasie zmiany roboczej. 

Zadanie 15. 
W razie wyst pienia czynników szkodliwych i biologicznych w zak adzie pracodawca jest 
zobowi zany zleci  badania i pomiary 

A. Pa stwowej Inspekcji Pracy. 
B. przychodni Medycyny Pracy. 
C. Urz dowi Dozoru Technicznego. 
D. Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej. 
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Zadanie 16. 
Ryzyko zawodowe jest to 

A. prawdopodobie stwo wyst pienia niekorzystnych nast pstw zagro e  zwi zanych z procesem 
pracy z jednoczesnym uwzgl dnieniem ich ci ko ci. 

B. prawdopodobie stwo wyst pienia wypadku w rodowisku pracy. 
C. mo liwo  wyst pienia niepo danych zdarze . 
D. mo liwo  wyst pienia choroby zawodowej. 

Zadanie 17. 
Czynnikiem uci liwym przy pracy z komputerem 

A. s  drgania obrazu. 
B. jest wymuszona pozycja cia a. 
C. jest promieniowanie jonizuj ce. 
D. jest promieniowanie podczerwone. 

Zadanie 18. 
Wypadek przy pracy to zdarzenie nag e 

A. podczas pracy, powoduj ce uraz. 
B. na stanowisku pracy, nie maj ce zwi zku z prac . 
C. wywo ane przyczyn  zewn trzn , powoduj ce zranienie. 
D. maj ce zwi zek z prac , wywo ane przyczyn  zewn trzn , powoduj ce uraz. 

Zadanie 19. 
Prawomocnym dokumentem do wyp acenia wiadcze  z tytu u wypadku przy pracy jest 

A. karta wypadku. 
B. protokó  powypadkowy. 
C. za wiadczenie lekarskie. 
D. statystyczna karta wypadku. 

Zadanie 20. 
Zespó  powypadkowy po ustaleniu okoliczno ci i przyczyn wypadku ma obowi zek sporz dza  
protokó  powypadkowy w ci gu 

A.   5 dni od daty zawiadomienia o wypadku. 
B.   7 dni od daty zawiadomienia o wypadku. 
C. 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku. 
D. 30 dni od daty zawiadomienia o wypadku. 
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Zadanie 21. 
Pracodawca przechowuje dokumentacj  powypadkow  przez okres 

A.   5 lat. 
B. 10 lat. 
C. 15 lat. 
D. 20 lat. 

Zadanie 22. 
Pracownica wracaj c z pracy do domu zosta a pobita. Takie zdarzenie  

A. nie jest wypadkiem. 
B. nie ma zwi zku z prac . 
C. uznaje si  za wypadek w drodze z pracy. 
D. jest traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. 

Zadanie 23. 
Wypadek zbiorowy to wypadek, w którym zosta y poszkodowane co najmniej 

A. 2 osoby. 
B. 3 osoby. 
C. 4 osoby. 
D. 5 osób. 

Zadanie 24. 
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowi zany w pierwszej kolejno ci do 

A. udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
B. zwolnienia pracownika odpowiedzialnego za zdarzenie. 
C. zawiadomienia Pa stwowej Inspekcji Pracy. 
D. zamkni cia zak adu. 

Zadanie 25. 
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy lub przepisów 
przeciwpo arowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, pracodawca mo e zastosowa  wobec 
pracownika kar  

A. pozbawienia premii. 
B. przeniesienia na inne stanowisko. 
C. pieni n , nie wy sz  od jednodniowego wynagrodzenia pracownika za jedno przekroczenie. 
D. pieni n  w wysoko ci trzykrotnego wynagrodzenia pracownika z dnia wyrz dzenia szkody. 
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Zadanie 26. 
Mimo zastosowania dost pnych rodków technicznych, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu ha asu. W takim przypadku mo na zastosowa  rodki organizacyjne poprawiaj ce warunki 
pracy w postaci 

A. zaopatrzenia pracownika w ochrony indywidualne s uchu. 
B. skrócenia czasu pracy na ha a liwym stanowisku. 
C. zastosowania aktywnej redukcji ha asu. 
D. zastosowania dodatkowych ekranów. 

Zadanie 27. 
Warunki pracy mog  by  uznane za bezpieczne – niepowoduj ce ujemnych zmian  
w stanie zdrowia pracownika, je eli st enie równe NDSCh utrzymuje si  w rodowisku pracy  
nie d u ej ni   

A.   5 min. 
B. 15 min. 
C. 30 min. 
D. 60 min. 

Zadanie 28. 
Je eli zgodnie z przepisami na ka dych dziesi ciu pracowników najliczniejszej zmiany powinna 
przypada  w umywalni co najmniej jedna umywalka, to co najmniej ile umywalek nale y zamontowa , 
gdy na najliczniejszej zmianie pracuje 37 pracowników? 

A. 2 umywalki. 
B. 3 umywalki. 
C. 4 umywalki. 
D. 5 umywalek. 

Zadanie 29. 
Obowi zkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Dokument 
potwierdzaj cy dokonanie oceny ryzyka zawodowego nie musi uwzgl dnia  

A. opisu ocenianego stanowiska pracy. 
B. ilo ci zatrudnionych pracowników na danym stanowisku. 
C. daty przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonuj ce oceny. 
D. wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla ka dego z czynników rodowiska 

pracy. 

Strona 7 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 30. 
Pracodawca mo e zorganizowa  stanowiska sta ej pracy w pomieszczeniach, w których nie wyst puj  
czynniki szkodliwe dla zdrowia, gdy minimalna wysoko  pomieszczenia wynosi 

A. 2,0 m 
B. 2,2 m 
C. 2,5 m 
D. 3,0 m 

Zadanie 31. 
Stosowanie drabiny jako drogi sta ego transportu 

A. jest dozwolone. 
B. jest niedozwolone. 
C. mo e by  stosowane dora nie. 
D. jest dozwolone przy asekuracji dodatkowej osoby. 

Zadanie 32. 
Pracownik wykonuj cy prac  przy pomocy pilarki a cuchowej nara ony jest na drgania mechaniczne 
miejscowe. D ugotrwa a ekspozycja na ten czynnik mo e doprowadzi  do 

A. utraty s uchu. 
B. utraty wzroku. 
C. choroby narz du ruchu. 
D. choroby ,,bia ych palców‘’. 

Zadanie 33. 
Py y przemys owe zalicza si  do czynników rodowiska pracy 

A. fizycznych. 
B. chemicznych. 
C. biologicznych. 
D. psychofizycznych. 

Zadanie 34. 
Stosuj c metod  PHA dokonuje si  oceny stanowisk pracy pod k tem 

A. mikroklimatu rodowiska. 
B. organizacji i metod pracy. 
C. ergonomii stanowiska pracy. 
D. szacowania ryzyka zawodowego. 
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Zadanie 35. 
Podczas kontroli stanu BHP w zak adzie stolarskim stwierdzono przekroczenie st enia py ów drewna. 
W zwi zku z tym pracownik s u by BHP zaleci  zwi kszenie wspó czynnika wymiany powietrza 
poprzez 

A. ograniczenie ilo ci przerabianych materia ów. 
B. zakupienie dla pracowników masek przeciwpy owych. 
C. zastosowanie nowych wentylatorów o wi kszej wydajno ci. 
D. otwieranie okien i drzwi w celu uzyskania wi kszego ruchu powietrza. 

Zadanie 36. 
Podczas prowadzenia rutynowej kontroli na terenie budowy pracownik kontroluj cy zobowi zany jest 
do u ywania 

A. kasku. 
B. przy bicy. 
C. maski py owej. 
D. okularów ochronnych. 

Zadanie 37. 
Z uwagi na szybki post p techniki i technologii pracodawca zobowi zany jest do szkolenia 
zatrudnionych pracowników na 

A. kursach doskonal cych. 
B. szkoleniach okresowych. 
C. kursach uzupe niaj cych. 
D. kursach kwalifikacyjnych. 

Zadanie 38. 
Szkolenie okresowe pracowników, zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, 
powinno trwa  minimum 

A. 120 minut. 
B. 180 minut. 
C. 360 minut. 
D. 480 minut. 

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych 
1 2 3 

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin* 

1 
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy  
dotycz ce bezpiecze stwa i higieny pracy  
z uwzgl dnieniem: 

2 

  a) Praw i obowi zków pracowników (….)   
  b) Ochrony praw kobiet i m odocianych   
  c) Wypadków przy pracy (…)   

2 
Post p w zakresie oceny zagro e  czynnikami  
wyst puj cymi w procesach pracy (…) 

2 

3 
Problemy zwi zane z organizacja stanowisk pracy  
biurowej, z uwzgl dnieniem zasad ergonomii, (…) 

2 

4 
Post powanie w razie wypadków i w sytuacjach  
zagro e  (…) 

2 

  Razem: Minimum 8 
*W godzinach lekcyjnych trwaj cych 45 minut 
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Zadanie 39. 
Który rodzaj programu komputerowego, sk adnika pakietu biurowego, jest najbardziej przydatny  
w czasie prowadzenia szkole  z zakresu BHP do wizualizacji typowych miejsc zagro e , wyst puj cych 
w zak adach pracy? 

A. Program do prezentacji. 
B. Arkusz kalkulacyjny. 
C. Baza danych. 
D. Edytor tekstu. 

Zadanie 40. 
Podstawowe obowi zki pracodawcy z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy zapisane s  w Kodeksie 
Pracy w dziale 

A. czwartym. 
B. pi tym. 
C. dziewi tym. 
D. dziesi tym. 
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