
 
   DATA EGZAMINU: …………………………. 

 

Test egzaminacyjny szkolenia okresowego z bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

DATA I MIEJSCE URODZENIA:  

STANOWISKO:  

PODPIS:  

 

1. Pracownicy na stan. robotniczych powinni odbyć 
szkolenie okresowe z BHP: 
a) Obie odpowiedzi są prawidłowe 
b) Do 12 miesięcy po rozpoczęciu pracy, później co 3 lata 
c) Do 12 miesięcy po rozpoczęciu pracy, później jeśli w pracy występują szczególne 
zagrożenia zdrowia lub wypadkowe nie rzadziej niż raz na rok 

2. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest: 
a) Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
b) Wyposażyć pracowników w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo pracy 
c) Obie odpowiedzi są poprawne 
 

3. Pracodawca może dopuścić nowo zatrudnionego 
pracownika do pracy, kiedy: 

a) Otrzymał zdolność do pracy od lekarza medycyny pracy 
b) Odbył szkolenie wstępne bhp składające się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego 
c) Obie odpowiedzi są poprawne 
 

4. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się: 
a) Przed powrotem pracownika do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 
dni 



b) Po podpisaniu umowy o pracę, przed przystąpieniem pracownika do pracy 
c) Kiedy pracownik skarży się na dolegliwości bólowe 

5. Za wypadek przy pracy uważa się: 
a) Zasłabnięcie w pracy spowodowane chorobą serca 
b) Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które 
nastąpiło w związku z pracą 
c) Zdarzenie w czasie powrotu z pracy 
 

6. Okoliczności oraz przyczyny wypadku przy pracy ustala: 
a) Zespół powypadkowy 
b) Niezależna komisja powołana przez pracodawcę 
c) Specjalnie powołana komisja składająca się z pracodawcy oraz wybranych pracowników 

7. Ergonomia, to nauka zajmująca się: 
a) Oceną ryzyka zawodowego 
b) Dostosowaniem pracy do człowieka oraz człowieka do środowiska pracy 
c) Badaniem czynników niebezpiecznych dla zdrowia 

8. Pracą na wysokości jest... 
a) praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 3,0 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi. 
b) praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi. 
c) praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,5 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi. 

9. Przy ręcznym transporcie ładunku, prawidłowa pozycja 
przenoszenia to: 
a) Pozycja dowolna  
b) Pozycja pochylona 
c) Pozycja kuczna 
 

10. Ryzyko zawodowe określa: 
a) Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych w wykonywaną 
pracą 
b) Przyczyny chorób zawodowych 
c) Współczynnik wypadkowości w zakładzie pracy 



11. Czynniki niebezpieczne w pracy kierowcy to: 
a) Ruchome elementy obsługiwanych pojazdów, wirujące części silnika, przemieszczające się 
inne środki transportowe, spadające elementy lub ładunki z pojazdów. 
b) Obie odpowiedzi są prawidłowe 
c) Śliskie, nierówne powierzchnie np. ramp, miejsc postojowych, wybuch i pożar (silnika lub 
przewożonego ładunku łatwopalnego) 

12. Najlepsza pozycją dla osoby nieprzytomnej jest: 
a) Pozycja boczna 
b) Pozycja siedząca 
c) Pozycja dogodna 
 

13. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne to: 
a) Udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu, masaż serca 
b) Tylko masaż serca 
c) Masaż serca, udrożnienie dróg oddechowych 

14. Przy krwotoku z nosa: 
a) Układamy poszkodowanego w pozycji leżącej 
b) Przechylamy głowę do przodu, na kark i nasadę nosa przykładamy zimny kompres 
c) Odchylamy głowę poszkodowanego do tyłu 

15. Jaka jest odpowiednia kolejność alarmowania po 
zauważeniu pożaru? 
a) Osoby bezpośrednio zagrożone, straż pożarna, pracodawca 
b) Straż pożarna, pracodawca, osoby bezpośrednio zagrożone 
c) Nie ma znaczenia kolejność alarmowania 

16. Do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem nie wolno 
używać: 
a) Wody z hydrantu 
b) Gaśnicy proszkowej, śniegowej 
c) Koca gaśniczego 
 

17. Znaki ewakuacyjne wykonane są w kolorze: 
a) Zielonym 
b) Czerwonym 
c) Niebieskim 


