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Rok 2014
CZĉĝû PISEMNA

Instrukcja dla zdającego
1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ
przewodniczącemu zespoáu nadzorującego.
2. Do arkusza doáączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
– wpisz oznaczenie kwalifikacji,
– zamaluj kratkĊ z oznaczeniem wersji arkusza,
– wpisz swój numer PESEL*,
– wpisz swoją datĊ urodzenia,
– przyklej naklejkĊ ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test skáadający siĊ z 40 zadaĔ.
4. Za kaĪde poprawnie rozwiązane zadanie moĪesz uzyskaü 1 punkt.
5. Aby zdaü czĊĞü pisemną egzaminu musisz uzyskaü co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uwaĪnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dáugopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
8. Do kaĪdego zadania podane są cztery moĪliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastĊpujący
ukáad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
A

B

C

D

9. Tylko jedna odpowiedĨ jest poprawna.
10. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybraáeĞ
odpowiedĨ „A”:
A

B

C

D

11. Staraj siĊ wyraĨnie zaznaczaü odpowiedzi. JeĪeli siĊ pomylisz i báĊdnie zaznaczysz odpowiedĨ, otocz
ją kóákiem i zaznacz odpowiedĨ, którą uwaĪasz za poprawną, np.
A

B

C

D

12. Po rozwiązaniu testu sprawdĨ, czy zaznaczyáeĞ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziáeĞ wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.
PamiĊtaj, Īe oddajesz przewodniczącemu zespoáu nadzorującego tylko KARTĉ ODPOWIEDZI.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü
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Zadanie 1.
Za stan bhp w zakáadzie pracy, zgodnie z kodeksem pracy, jest odpowiedzialny
A.
B.
C.
D.

pracodawca.
inspektor bhp.
specjalista bhp.
szeregowy pracownik.

Zadanie 2.
Pracownik máodociany to osoba w wieku
A.
B.
C.
D.

do 16 lat.
do 18 lat.
od 16 do 18 lat.
od 18 do 20 lat.

Zadanie 3.
Pracodawca rozpoczynający dziaáalnoĞü planuje zatrudniü szeĞciu pracowników biurowych, którzy bĊdą
pracowaü jednoczeĞnie w jednym pomieszczeniu. Zgodnie z przepisami powinien im zapewniü
pomieszczenie staáej pracy, w którym wolna objĊtoĞü pomieszczenia powinna wynosiü co najmniej
A.
B.
C.
D.

91 m3
78 m3
39 m3
13 m3

Zadanie 4.
Pomieszczenia przeznaczone do pracy powinny byü dostosowane do
A.
B.
C.
D.

czasu pracy.
wykonywanej pracy.
indywidualnych potrzeb pracownika.
rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.

Zadanie 5.
W celu zapewnienia bezpieczeĔstwa przy uĪytkowaniu maszyn pracodawca powinien zapewniü
pracownikom dostĊp do
A.
B.
C.
D.

instrukcji dotyczących uĪytkowania maszyn.
instrukcji uĪytkowania pomieszczeĔ.
instrukcji montaĪu podzespoáów.
regulaminu pracy.
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Zadanie 6.
W przypadku wystĊpowania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego, dla którego zostaáa
ustalona wartoĞü NDSP, pracodawca jest obowiązany
A.
B.
C.
D.

zapewniü we wáasnym zakresie pomiary ciągáe stĊĪenia.
zastosowaü Ğrodki ochrony osobistej.
zlikwidowaü stanowisko pracy.
natychmiast zamknąü zakáad.

Zadanie 7.
WyposaĪenie pracownika w Ğrodki ochrony indywidualnej jest obowiązkiem
A.
B.
C.
D.

sáuĪb bhp.
pracodawcy.
inspektora bhp.
samego pracownika.

Zadanie 8.
Czynnikiem obciąĪenia fizycznego prowadzącym do zmĊczenia
A.
B.
C.
D.

jest nieprawidáowa pozycja podczas pracy.
jest niewáaĞciwe oĞwietlenie.
są konflikty miĊdzyludzkie.
jest haáas.

Zadanie 9.
Metoda OWAS umoĪliwia
A.
B.
C.
D.

analizĊ rytmu pracy.
klasyfikacjĊ obciąĪenia psychicznego.
okreĞlenie wartoĞci obciąĪenia fizycznego.
klasyfikacjĊ pozycji ciaáa oraz wartoĞci obciąĪenia zewnĊtrznego.

Zadanie 10.
Podczas pierwszej kontroli w zakáadzie stwierdzono, Īe pracodawca dopuĞciá siĊ wykroczenia przeciwko
prawom pracownika. Inspektor pracy moĪe naáoĪyü na niego karĊ grzywny w drodze mandatu karnego
w wysokoĞci
A.
B.
C.
D.

od 500 zá do 1000 zá.
od 1000 zá do 2000 zá.
od 2000 zá do 5000 zá.
od 5000 zá do 10 000 zá.
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Zadanie 11.
OcenĊ ryzyka zawodowego naleĪy przeprowadzaü
A.
B.
C.
D.

na podstawie danych uzyskanych od czáonków kierownictwa i dotychczasowego
doĞwiadczenia oceniającego.
wykorzystując dane z oceny przeprowadzonej w innym zakáadzie i na podstawie analizy
porównawczej.
okresowo, przy udziale pracowników zatrudnionych na ocenianych stanowiskach lub ich
przedstawicieli.
na podstawie statystycznych danych dostarczonych przez kierownika dziaáu i przy jego
udziale.

Zadanie 12.
Czynnikami niebezpiecznymi są
A.
B.
C.
D.

promieniowanie jonizujące i laserowe.
substancje toksyczne i draĪniące.
poĪar i prąd elektryczny.
haáas i mikroklimat.

Zadanie 13.
ObciąĪenie nerwowo–psychiczne to czynnik
A.
B.
C.
D.

fizyczny.
chemiczny.
biologiczny.
psychofizyczny.

Zadanie 14.
NajwyĪsze Dopuszczalne StĊĪenie Puáapowe (NDSP) w Ğrodowisku pracy
A.
B.
C.
D.

moĪe byü przekroczone dwukrotnie.
moĪe byü przekroczone tylko minimalnie.
nie moĪe byü przekroczone w Īadnym momencie.
nie moĪe byü przekroczone wiĊcej niĪ 2 razy w czasie zmiany roboczej.

Zadanie 15.
W razie wystąpienia czynników szkodliwych i biologicznych w zakáadzie pracodawca jest
zobowiązany zleciü badania i pomiary
A.
B.
C.
D.

PaĔstwowej Inspekcji Pracy.
przychodni Medycyny Pracy.
UrzĊdowi Dozoru Technicznego.
PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Strona 4 z 10
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 16.
Ryzyko zawodowe jest to
A.
B.
C.
D.

prawdopodobieĔstwo wystąpienia niekorzystnych nastĊpstw zagroĪeĔ związanych z procesem
pracy z jednoczesnym uwzglĊdnieniem ich ciĊĪkoĞci.
prawdopodobieĔstwo wystąpienia wypadku w Ğrodowisku pracy.
moĪliwoĞü wystąpienia niepoĪądanych zdarzeĔ.
moĪliwoĞü wystąpienia choroby zawodowej.

Zadanie 17.
Czynnikiem uciąĪliwym przy pracy z komputerem
A.
B.
C.
D.

są drgania obrazu.
jest wymuszona pozycja ciaáa.
jest promieniowanie jonizujące.
jest promieniowanie podczerwone.

Zadanie 18.
Wypadek przy pracy to zdarzenie nagáe
A.
B.
C.
D.

podczas pracy, powodujące uraz.
na stanowisku pracy, nie mające związku z pracą.
wywoáane przyczyną zewnĊtrzną, powodujące zranienie.
mające związek z pracą, wywoáane przyczyną zewnĊtrzną, powodujące uraz.

Zadanie 19.
Prawomocnym dokumentem do wypáacenia ĞwiadczeĔ z tytuáu wypadku przy pracy jest
A.
B.
C.
D.

karta wypadku.
protokóá powypadkowy.
zaĞwiadczenie lekarskie.
statystyczna karta wypadku.

Zadanie 20.
Zespóá powypadkowy po ustaleniu okolicznoĞci i przyczyn wypadku ma obowiązek sporządzaü
protokóá powypadkowy w ciągu
A.
B.
C.
D.

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

5 lat.
10 lat.
15 lat.
20 lat.

Zadanie 22.
Pracownica wracając z pracy do domu zostaáa pobita. Takie zdarzenie
A.
B.
C.
D.

nie jest wypadkiem.
nie ma związku z pracą.
uznaje siĊ za wypadek w drodze z pracy.
jest traktowane na równi z wypadkiem przy pracy.

Zadanie 23.
Wypadek zbiorowy to wypadek, w którym zostaáy poszkodowane co najmniej
A.
B.
C.
D.

2 osoby.
3 osoby.
4 osoby.
5 osób.

Zadanie 24.
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany w pierwszej kolejnoĞci do
A.
B.
C.
D.

udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
zwolnienia pracownika odpowiedzialnego za zdarzenie.
zawiadomienia PaĔstwowej Inspekcji Pracy.
zamkniĊcia zakáadu.

Zadanie 25.
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy lub przepisów
przeciwpoĪarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, pracodawca moĪe zastosowaü wobec
pracownika karĊ
A.
B.
C.
D.

pozbawienia premii.
przeniesienia na inne stanowisko.
pieniĊĪną, nie wyĪszą od jednodniowego wynagrodzenia pracownika za jedno przekroczenie.
pieniĊĪną w wysokoĞci trzykrotnego wynagrodzenia pracownika z dnia wyrządzenia szkody.
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Zadanie 26.
Mimo zastosowania dostĊpnych Ğrodków technicznych, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego
poziomu haáasu. W takim przypadku moĪna zastosowaü Ğrodki organizacyjne poprawiające warunki
pracy w postaci
A.
B.
C.
D.

zaopatrzenia pracownika w ochrony indywidualne sáuchu.
skrócenia czasu pracy na haáaĞliwym stanowisku.
zastosowania aktywnej redukcji haáasu.
zastosowania dodatkowych ekranów.

Zadanie 27.
Warunki pracy mogą byü uznane za bezpieczne – niepowodujące ujemnych zmian
w stanie zdrowia pracownika, jeĪeli stĊĪenie równe NDSCh utrzymuje siĊ w Ğrodowisku pracy
nie dáuĪej niĪ
A.
B.
C.
D.

5 min.
15 min.
30 min.
60 min.

Zadanie 28.
JeĪeli zgodnie z przepisami na kaĪdych dziesiĊciu pracowników najliczniejszej zmiany powinna
przypadaü w umywalni co najmniej jedna umywalka, to co najmniej ile umywalek naleĪy zamontowaü,
gdy na najliczniejszej zmianie pracuje 37 pracowników?
A.
B.
C.
D.

2 umywalki.
3 umywalki.
4 umywalki.
5 umywalek.

Zadanie 29.
Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Dokument
potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego nie musi uwzglĊdniaü
A.
B.
C.
D.

opisu ocenianego stanowiska pracy.
iloĞci zatrudnionych pracowników na danym stanowisku.
daty przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.
wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla kaĪdego z czynników Ğrodowiska
pracy.
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Zadanie 30.
Pracodawca moĪe zorganizowaü stanowiska staáej pracy w pomieszczeniach, w których nie wystĊpują
czynniki szkodliwe dla zdrowia, gdy minimalna wysokoĞü pomieszczenia wynosi
A.
B.
C.
D.

2,0 m
2,2 m
2,5 m
3,0 m

Zadanie 31.
Stosowanie drabiny jako drogi staáego transportu
A.
B.
C.
D.

jest dozwolone.
jest niedozwolone.
moĪe byü stosowane doraĨnie.
jest dozwolone przy asekuracji dodatkowej osoby.

Zadanie 32.
Pracownik wykonujący pracĊ przy pomocy pilarki áaĔcuchowej naraĪony jest na drgania mechaniczne
miejscowe. Dáugotrwaáa ekspozycja na ten czynnik moĪe doprowadziü do
A.
B.
C.
D.

utraty sáuchu.
utraty wzroku.
choroby narządu ruchu.
choroby ,,biaáych palców‘’.

Zadanie 33.
Pyáy przemysáowe zalicza siĊ do czynników Ğrodowiska pracy
A.
B.
C.
D.

fizycznych.
chemicznych.
biologicznych.
psychofizycznych.

Zadanie 34.
Stosując metodĊ PHA dokonuje siĊ oceny stanowisk pracy pod kątem
A.
B.
C.
D.

mikroklimatu Ğrodowiska.
organizacji i metod pracy.
ergonomii stanowiska pracy.
szacowania ryzyka zawodowego.
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Zadanie 35.
Podczas kontroli stanu BHP w zakáadzie stolarskim stwierdzono przekroczenie stĊĪenia pyáów drewna.
W związku z tym pracownik sáuĪby BHP zaleciá zwiĊkszenie wspóáczynnika wymiany powietrza
poprzez
A.
B.
C.
D.

ograniczenie iloĞci przerabianych materiaáów.
zakupienie dla pracowników masek przeciwpyáowych.
zastosowanie nowych wentylatorów o wiĊkszej wydajnoĞci.
otwieranie okien i drzwi w celu uzyskania wiĊkszego ruchu powietrza.

Zadanie 36.
Podczas prowadzenia rutynowej kontroli na terenie budowy pracownik kontrolujący zobowiązany jest
do uĪywania
A.
B.
C.
D.

kasku.
przyábicy.
maski pyáowej.
okularów ochronnych.

Zadanie 37.
Z uwagi na szybki postĊp techniki i technologii pracodawca zobowiązany jest do szkolenia
zatrudnionych pracowników na
A.
B.
C.
D.

kursach doskonalących.
szkoleniach okresowych.
kursach uzupeániających.
kursach kwalifikacyjnych.

Zadanie 38.
Szkolenie okresowe pracowników, zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
powinno trwaü minimum
A.
B.
C.
D.

120 minut.
180 minut.
360 minut.
480 minut.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
1
2
3
Lp.
Temat szkolenia
Liczba godzin*
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
1
dotyczČce
bezpieczeŷstwa
i
higieny
pracy
2
z uwzglħdnieniem:
a) Praw i obowiČzków pracowników (….)
b) Ochrony praw kobiet i mųodocianych
c) Wypadków przy pracy (…)
Postħp w zakresie oceny zagroǏeŷ czynnikami
2
2
wystħpujČcymi w procesach pracy (…)
Problemy zwiČzane z organizacja stanowisk pracy
3
2
biurowej, z uwzglħdnieniem zasad ergonomii, (…)
Postħpowanie w razie wypadków i w sytuacjach
4
2
zagroǏeŷ (…)
Razem:
Minimum 8
*W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut
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Zadanie 39.
Który rodzaj programu komputerowego, skáadnika pakietu biurowego, jest najbardziej przydatny
w czasie prowadzenia szkoleĔ z zakresu BHP do wizualizacji typowych miejsc zagroĪeĔ, wystĊpujących
w zakáadach pracy?
A.
B.
C.
D.

Program do prezentacji.
Arkusz kalkulacyjny.
Baza danych.
Edytor tekstu.

Zadanie 40.
Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu bezpieczeĔstwa i higieny pracy zapisane są w Kodeksie
Pracy w dziale
A.
B.
C.
D.

czwartym.
piątym.
dziewiątym.
dziesiątym.
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