BHP - Praca kontrolna nr 1
Proszę krótko odpowiedzieć na pytania albo wybrać poprawną odpowiedź lub dokończyć
poniższe zdania.
Skany lub zdjęcia podpisanej pracy (czytelnie – imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zawodu,
w którym się Pani/Pan kształci) proszę przesłać na adres: zbudzinski1@wp.pl do dnia 20.12.2021

1.Co składa się na szkolenie wstępne w dziedzinie bhp?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kto prowadzi instruktaż stanowiskowy?
..................................................................................................................................................................................
3. W związku z okresowymi badaniami lekarskimi pracownikowi przysługuje
...................................................................................................................................................................................
4. Pracownik powinien być poinformowany o ryzyku zawodowym, które ………………………………………
……………………………………………………………………………….przed…………………………………………..
5. Z kim powinien się konsultować pracodawca w sprawach związanych z oceną ryzyka zawodowego?
………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Kiedy pracodawca dokonuje kolejnej oceny ryzyka zawodowego?
………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości
…………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Czym są układy zbiorowe pracy?
………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Jak długo maksymalnie (w ciągu doby) można pracować z komputerem?
………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Kiedy i jak długie przerwy należy stosować ?
………………………………………………………………………………………………………………………………

11. W jakiej odległości od oczu( zależnej od wielkości- ile przekątnych?) powinien znajdować się ekran ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.Ile wynosi ta odległość od oczu (w centymetrach) jeśli ekran ma 20 cali ?
……………………………………………………………………………………………………………………………… ..

13.Jak go ustawić względem oczu ( na jakiej wysokości górna krawędź)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

14.A jak względem okna I w jakiej minimalnej odległości ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..

15.Jak poprawnie ustawić krzesło względem biurka i klawiatury, by przyjąć poprawną pozycję ciała
sobie nie szkodzić?

i

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

16.Jakie kąty w poszczególnych stawach powinny być zachowane?

a) w barkowym -

……………………………….

b) w łokciowym - ………………………………………….

c) w nadgarstku -

……………………………….

d) w biodrowym - ………………………………………….

e) w kolanowym -

………………………………..

f) w skokowym - ………………………………………….

17. Wymień trzy główne wymagania dotyczące zachowania reżimu sanitarno – epidemiologicznego:

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………
b)……………………………………………………………………………………………………………………………….
c)……………………………………………………………………………………………………………………………….
c

Odpowiedzi do poniższych pytań proszę zaznaczyć przez ich podkreślenie

18. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy:
A) powinna być przekazywana każdemu pracownikowi,
B) powinna być udostępniona pracownikowi do stałego korzystania
C) jest tym samym, co instrukcja obsługi maszyny lub urządzenia.

19. Regulamin pracy:
A) określa porę nocną i zasady usprawiedliwiania nieobecności w firmie,
B) powinien regulować wysokość wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach,
C) obowiązuje jedynie pracowników, którzy go zaakceptowali.

20. Informacja o warunkach zatrudnienia:
A) jest źródłem prawa pracy,
B) jest skrótem zasad obowiązujących w danej firmie,
C) może być sprzeczna z regulaminem pracy.

………………………………………………………………..
imię i nazwisko

……………………………………………………………………..
zawód

……………………………………………………………………..
semestr

