
                                             Szkolenie BHP  - test sprawdzający 
                  Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami 
 
Wypełnia uczestnik                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
 
 
Prosimy o wypełnienie testu zakreślając prawidłową odpowiedź. Test jednokrotnego wyboru 
 
 
 

1. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiada: 
a) wyznaczony przez pracodawcę pracownik, 
b) pracodawca, 
c) pracownik służby bhp. 

 
2.     Zgodnie z definicją wypadek przy pracy: 

a) nie musi mieć związku z pracą, 
b) jest uznany bez doznania urazu, 
c) musi być spowodowany przyczyna zewnętrzną  

3. Okresowe badania lekarskie przeprowadzane są na koszt: 
          a)    zakładu pracy, 

b) pracownika, 
c) decyduje o tym kierownik zakładu pracy. 

4. Lekarskim badaniom okresowym podlegają: 
a) wszyscy pracownicy, 
b) pracownicy, którzy chorowali co najmniej 30 dni 
kalendarzowych, 
c) pracownicy u których stwierdzono objawy choroby 
zawodowej. 

5. Tygodniowa norma czasu pracy wynosi: 
a) 35 godzin, 
b) 40 godzin, 
c) nie ma ograniczeń. 

 

 

6. W jakim terminie pracownik zobowiązany jest do 
zgłoszenia wypadku: 

a) nie później niż w ciągu 14 dni od daty wypadku, 
b) nie później niż 30 dni od daty wypadku, 
c) niezwłocznie. 

7. Właściwy stosunek oddechów do uciśnięć mostka 
wynosi: 

a) 5 uciśnięć - 2 oddechy, 
b) 30 uciśnięć - 2 oddechy, 
c) 15 uciśnięć - 5 oddechów. 

8. Do zewnętrznych organów nadzoru BHP nie należy: 
a) Państwowa Inspekcja Pracy  
b) Państwowa Inspekcja Sanitarna  
c) Komisja BHP 

9. Jaki jest numer pogotowia ratunkowego: 
a) 999 lub 112 (tel. kom.), 
b) 998 lub 112 (tel. kom.), 
c) 997 lub 112 (tel. kom.). 

10. Do obowiązków pracownika na wypadek pożaru należy: 
a) zaalarmowanie współpracowników i opuszczenie 
miejsca pożaru, 
b) zorganizowanie ewakuacji obiektu, 
c) uczestnictwo w akcji gaśniczej. 

 

 
  
 
 

OŚWIADCZENIE EGAZMINOWANEGO 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z wszystkimi materiałami szkoleniowymi oraz samodzielnie rozwiązałem powyższy test sprawdzający. 
 
 

 
 

………………….……………………………………….. 
                                                                                                                                               data i podpis osoby egzaminowanej 

 
 
 
Dziękujemy 
Wypełnione i podpisane testy prosimy niezwłocznie przesłać zeskanowane na adres email: bhp@asekor.pl . Wszystkie pytania prosimy kierować 
do opiekuna szkolenia pod numer telefonu: 508717909.  

   Imię i nazwisko:  
   Data urodzenia:  
   Miejsce urodzenia:   
   Nazwa firmy:   
   tel. kontaktowy:  

  data: ……………………………….….…. 


