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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

Z.13-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 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. 
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. 

Zadanie 2. 
Odpowiedzialno  za stan bezpiecze stwa i higieny pracy w zak adzie pracy ponosi 

A. pracownik. 
B. pracodawca. 
C. inspektor do spraw bhp. 
D. specjalista do spraw bhp. 

Zadanie 3. 
Kobieta nieb d ca w ci y lub w okresie karmienia, zatrudniona przy sta ej pracy polegaj cej na 
przenoszeniu ci arów po powierzchni p askiej, mo e jednorazowo przenie  

A.   8 kg 
B. 12 kg  
C. 20 kg 
D. 25 kg  

Zadanie 4. 
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika m odocianego po 6 miesi cach pracy wynosi 

A. 10 dni roboczych. 
B. 12 dni roboczych. 
C. 15 dni roboczych. 
D. 20 dni roboczych. 

Zadanie 5. 
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  w wysoko ci trzykrotnego wynagrodzenia pracownika z dnia wyrz dzenia szkody. 
D. pieni n  nie wy sz  od jednodniowego wynagrodzenia pracownika za jedno przekroczenie. 
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Zadanie 6. 
W pomieszczeniach pracy, je eli wzgl dy technologiczne na to pozwalaj , nale y zapewni  temperatur  
nie ni sz  ni  

A. 12°C 
B. 14°C 
C. 16°C 
D. 18°C 

Zadanie 7. 
Na podstawie tabeli okre l minimaln  warto  o wietlenia dla stanowiska szlifierza. 

A.   22lx 
B.   60lx 
C. 300lx 
D. 500lx 

Zadanie 8. 
W instrukcji bhp nie nale y zamieszcza  

A. czynno ci, które nale y wykona  przed rozpocz ciem pracy. 
B. czynno ci do wykonania po zako czeniu pracy. 
C. zasad post powania w sytuacjach awaryjnych. 
D. zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Zadanie 9. 
Podczas pracy obrabiarki skrawaj cej operator mo e 

A. pracowa  bez r kawic. 
B. czy ci  mechanizmy robocze. 
C. otwiera  lub zdejmowa  os ony. 
D. dokonywa  pomiarów obrabianego materia u. 

Rodzaj wykonywanej pracy E UGR Ra 

Spawanie 300 25 60 

Obróbka skrawaniem zgrubna i rednia (toczenie, frezowanie) 300 22 60 

Obróbka skrawaniem precyzyjna (szlifowanie) 500 19 60 

Trasowanie, sprawdzanie 750 19 60 

Lakierowanie 750 25 80 

E – nat enie o wietlenia 
UGR – granica ujednoliconej oceny ol nienia 
Ra – wska nik oddawania barw 
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Zadanie 10. 
Sprz t ochrony indywidualnej pracowników stanowi 

A. w 100% w asno  pracownika. 
B. w 100% w asno  pracodawcy. 
C. w 25% w asno  pracownika. 
D. w 25% w asno  pracodawcy. 

Zadanie 11. 
Okres u ytkowania odzie y i obuwia roboczego ustala 

A. pracodawca. 
B. specjalista do spraw bhp 
C. Pa stwowa Inspekcja Pracy. 
D. Pa stwowa Inspekcja Sanitarna. 

Zadanie 12. 
Do rodków ochrony indywidualnej nie zalicza si  

A. czapek ochronnych. 
B. kapeluszy ochronnych. 
C. he mów ochronnych przeznaczonych do prac w podziemnych wyrobiskach. 
D. he mów ochronnych przeznaczonych do u ytkowania przez kierowc  i pasa era  motocykla. 

Zadanie 13. 
Ergonomia korekcyjna zajmuje si  

A. produkcj  urz dze  korekcyjnych. 
B. konstruowaniem maszyn i urz dze .  
C. projektowaniem narz dzi, urz dze  i maszyn. 
D. korygowaniem z ych rozwi za  konstrukcyjnych. 

Zadanie 14. 
Prac  fizyczn , gdzie mi nie wykonuj   ruch (kurczenie i rozci ganie), nazywa si  prac  

A. statyczn . 
B. wysi kow . 
C. wymuszon . 
D. dynamiczn . 

Zadanie 15. 
Okre lanie wydatku energetycznego metod  Lehmanna, polega na 

A. pomiarze t tna. 
B. analizie zu ycia tlenu. 
C. odczytaniu z tabel warto ci wydatku energetycznego. 
D. pomiarze ilo ci i jako ci wydychanego dwutlenku w gla.  
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Zadanie 16. 
Który ze skutków nie jest wynikiem obci enia cz owieka wysi kiem statycznym? 

A. Szybki rozwój zm czenia. 
B. Szybka przemiana materii. 
C. Ucisk mechaniczny na naczynia krwiono ne. 
D. Zmniejszony przep yw krwi przez napi te mi nie. 

Zadanie 17. 
Do rodków  dydaktycznych zalicza si  

A. prezentacj  komputerow . 
B. list  uczestników. 
C. plan nauczania. 
D. cel szkolenia. 

Zadanie 18. 
Zm czenie, w zale no ci od przebiegu, nie wyst puje pod postaci  

A. znu enia. 
B. os abienia. 
C. zm czenia podostrego. 
D. zm czenia przewlek ego. 

Zadanie 19. 
Do ci kiej pracy fizycznej najlepiej nadawa by si  pracownik o budowie cia a 

A. pyknicznej. 
B. atletycznej. 
C. dysplastycznej. 
D. leptosomicznej. 

Zadanie 20. 
Które w asno ci narz du wzroku nie decyduj  o jako ci widzenia u ytecznego? 

A. Adaptacyjne. 
B. Akomodacyjne. 
C. Transmitancyjne. 
D. Stereoskopowo ci. 

Zadanie 21. 
Brak aktywno ci ruchowej powoduje 

A. zwapnianie ko ci.  
B. lepsze dotlenienie mózgu. 
C. wzmocnienie uk adu kostnego. 
D. wi ksz  wydajno  organizmu. 
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Zadanie 22. 
Po stwierdzeniu ryzyka zawodowego redniego dopuszczalnego 

A. adne dzia anie jest niepotrzebne. 
B. dzia ania profilaktyczne s  wskazane. 
C. dzia ania profilaktyczne nie s  potrzebne. 
D. ryzyko powinno zosta  zredukowane w okresie 1-3 miesi cy. 

Zadanie 23. 
Czynnikiem materialnego rodowiska pracy nie jest 

A. o wietlenie. 
B. mikroklimat. 
C. postawa przy pracy.  
D. zanieczyszczenie powietrza. 

Zadanie 24. 
Stanowisko pracy powinno by  zaprojektowane tak, by zapewnia o wygodne i bezpieczne warunki 
pracy osobom, których wymiary mieszcz  si  mi dzy warto ciami 

A.   5 i   50 centyla 
B.   5 i   95 centyla 
C. 50 i   95 centyla 
D.   0 i 100 centyla 

Zadanie 25. 
Ocen  ryzyka zawodowego nale y dokona  

A. na wszystkich stanowiskach pracy. 
B. na stanowiskach pracy szczególnie niebezpiecznych. 
C. tylko tam, gdzie na stanowiskach wyst puj  czynniki uci liwe dla zdrowia. 
D. tylko tam, gdzie na stanowiskach wyst puj  czynniki szkodliwe dla zdrowia. 

Zadanie 26. 
Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy ocenia  i dokumentowa  ryzyko zawodowe zwi zane z wykonywan  
prac  jest zobowi zany 

A. pracodawca. 
B. specjalista do spraw bhp. 
C. Pa stwowa Inspekcja Pracy. 
D. Pa stwowa Inspekcja Sanitarna. 
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Zadanie 27. 
Czynnikiem chemicznym wyst puj cym na stanowisku pracy  

A. jest mikroklimat. 
B. jest py  przemys owy. 
C. jest promieniowanie widzialne. 
D. s  substancja dra ni ca i preparat r cy. 

Zadanie 28. 
Czynnikami biologicznymi wyst puj cymi w rodowisku pracy nie s  

A. riketsje. 
B. dioptrie. 
C. wirusy. 
D. grzyby. 

Zadanie 29. 
Dopuszczalny poziom ekspozycji na ha as, odniesiony do o miogodzinnego dnia pracy, to 

A. 75 dB 
B. 80 dB 
C. 85 dB 
D. 90 dB 

Zadanie 30. 
Który z wyznaczonych poziomów ryzyka zawodowego w skali pi ciostopniowej uznawany jest za 
niedopuszczalny? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Zadanie 31. 
W skali trójstopniowej nie wyst puje ryzyko zawodowe 

A. ma e. 
B. rednie. 
C. du e. 
D. bardzo du e. 
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Zadanie 32. 
Do rodków technicznych pozwalaj cych na ograniczenie zagro enia lub nawet jego eliminacj ,  
nie nale y 

A. stosowanie urz dze  ochrony zbiorowej. 
B. stosowanie odzie y i obuwia roboczego. 
C. stosowanie maszyn, urz dze  oraz wyposa enia zgodnego z obowi zuj cymi przepisami. 
D. stosowanie materia ów oraz rozwi za  konstrukcyjnych, które s  zgodne z obowi zuj cymi 

przepisami. 

Zadanie 33. 
Wypadek miertelny to taki wypadek, w wyniku którego nast pi a mier  

A. do 3 miesi cy od dnia wypadku. 
B. do 6 miesi cy od dnia wypadku. 
C. do 9 miesi cy od dnia wypadku. 
D. do 12 miesi cy od dnia wypadku. 

Zadanie 34. 
Za wypadek zbiorowy uwa a si  wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia 

A. uleg y co najmniej 2 osoby. 
B. uleg y co najmniej 3 osoby. 
C. uleg o co najmniej  5 osób. 
D. uleg o co najmniej 10 osób. 

Zadanie 35. 
Pracodawca zatwierdza protokó  powypadkowy w ci gu 

A. 5 dni od dnia jego sporz dzenia. 
B. 7 dni od dnia jego sporz dzenia. 
C. 10 dni od dnia jego sporz dzenia. 
D. 14 dni od dnia jego sporz dzenia. 

Zadanie 36. 
Protokó  powypadkowy nale y sporz dzi  po ustaleniu okoliczno ci i przyczyn wypadku nie pó niej ni   

A. 10 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. 
B. 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. 
C. 21 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. 
D. 30 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. 
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Zadanie 37. 
Czas trwania instrukta u stanowiskowego nie mo e by  krótszy ni  

A. 2 godziny lekcyjne. 
B. 4 godziny lekcyjne. 
C. 6 godzin lekcyjnych. 
D. 8 godzin lekcyjnych. 

Zadanie 38. 
W instrukta u stanowiskowym nie zapoznaje si  pracownika 

A. z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
B. z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. 
C. z ryzykiem zawodowym zwi zanym z wykonywan  prac . 
D. ze sposobami ochrony przed zagro eniami na stanowisku pracy. 

Zadanie 39. 
Szkolenie okresowe bhp mo e by  przeprowadzone w formie 

A. mentoringu. 
B. seminarium. 
C. warsztatów. 
D. konferencji. 

Zadanie 40. 
Do realizacji celu „s uchacz powinien organizowa  stanowisko pracy wyposa one w monitory ekranowe 
zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ergonomii” tre ciami  kszta cenia b d  

A. ród a po arów – zasady przebywania w lasach pa stwowych. 
B. analiza zagro e  podczas pracy z maszynami w ruchu pod k tem ich przyczyn, skutków  

i rodków ochrony. 
C. ród a stresu i metody ograniczenia jego wp ywu na zdrowie i przebieg pracy mechanika-

montera maszyn i urz dze . 
D. minimalne wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spe nia  

stanowiska pracy wyposa one w monitory ekranowe, zawarte w rozporz dzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. 
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