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ARKUSZ EGZAMINACYJNY 

szkolenia okresowego w zakresie bhp dla  pracowników/współpracowników służby zdrowia 

 

Proszę zaznaczyć, jedną poprawną odpowiedź. 

 

1. Aktem prawnym określającym, podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników 

w zakresie bhp jest: 

a) Kodeks pracy, 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bhp, 

c) Polska Norma PN-9001. 

 

2. Czy pracownik obowiązany jest poddawać się badaniom lekarskim? 

a) Nie, 

b) Tak, 

c) Tak, tylko ten, który zatrudniony jest w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 

 

3. Kto podlega kontrolnym badaniom lekarskim? 

a) pracownicy narażeni na działanie czynników rakotwórczych, 

b) każdy pracownik bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i ogólny stan zdrowia, 

c) każdy pracownik, który był niezdolny do pracy ponad 30 dni z powodu choroby. 

 

4. Do głównego zagrożenia w ryzyku zawodowym pracowników medycznych należy 

ekspozycja zawodowa, która : 

a) dotyczy wszystkich pracowników mających styczność z pacjentem wykonując zabiegi 

z ryzykiem samo skaleczenia, zanieczyszczenia błony śluzowej czy spojówek oczu 

b) dotyczy wszystkich pracowników mających styczność z pacjentem wykonując zabiegi 

iniekcji 

c) dotyczy wyłącznie pielęgniarek 

 

 

5. Wykonując iniekcję ostrym narzędziem medycznym: 

a) wolno przekazywać ostre, zanieczyszczone narzędzie z ręki do ręki, 

b) stanowisko pracy należy przygotować tak, by bliskość czerwonego pojemnika na 

odpady gwarantował bezpieczeństwo co do pozbycia się ostrego narzędzia. Alternatywą 

(standardowo zakazaną) jest odłożenie narzędzia w bezpieczne miejsce pośrednie. 

c) w wyjątkowych, awaryjnych sytuacjach wolno przekazywać ostre, zanieczyszczone 

narzędzie z ręki do ręki, 

 

6. Szczegółowe zalecenia redukujące ryzyko ekspozycji zawodowej to m.in.: 

a) obowiązkowe zabezpieczenie igły poprzez ponowne nakładanie osłonki, 

b) igłę przed wyrzuceniem należy bezwładnie rozdzielić. Można tę czynność wykonać 

własnoręcznie przy zachowaniu ostrożności, 

c) należy unikać odkładania zużytego, ostrego narzędzia (igły) w miejsce pośrednie co 

zapobiega powtórnemu, niefortunnemu uchwyceniu 

 

7. W przypadku ekspozycji zawodowej ostrym, brudnym narzędziem: 

a) Obmywamy ranę bieżącą wodą z użyciem mydła, 

b) Własnoręcznie oczyszczamy ranę środkiem dezynfekcyjnym 
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c) Uciskamy brzegi rany celem zmniejszenia ryzyka zakażenia. 

 

8. Zgodnie z definicją wypadek przy pracy to: 

a) Nieszczęśliwe zdarzenie zaistniałe na terenie zakładu, 

b) Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powstałe w związku z pracą, 

c) Nieszczęśliwe zdarzenie zaistniałe na terenie zakładu w czasie godzin pracy 
 

9. Zdarzenie potencjalnie wypadkowe należy: 

a) Zgłosić bezpośredniemu kierownikowi oraz pracownikowi bhp (w przypadku doznania 

urazu). 

b) Zbagatelizować 

c) Każdorazowo zgłosić bezpośredniemu kierownikowi oraz pracownikowi bhp 

 

10. Do gaszenia instalacji i urządzeń elektrycznych pod wysokim napięciem (pow. 1000 W) 

stosuje się: 

a) Gaśnice śniegowe, proszkowe. 

b) Wodę z hydrantów, 

c) Gaśnice pianowe. 

 

11. Zjawisko fleszowego rozwoju pożaru to: 

a) Rozwój ognia w wyniku zastosowania niewłaściwego środka gaśniczego, 

b) Niekontrolowany, szybki, zaskakujący rozwój ognia wynikający z wysokiej temperatury 

otoczenia, 

c) Wybuch pożaru wynikający z natlenienia środowiska 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem (am) się z materiałami do samokształcenia 

kierowanego w zakresie bhp/ppoż w ramach szkolenia okresowego 

 

 
 

Data : ...............................,           Podpis pracownika/współpracownika: ........................................ 

 

 

(zaliczenie testu: 9/11 pkt)  Test zaliczony:                              a) TAK  b) NIE 

 

 

  Dane osobowe niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

PROSZĘ O CZYTELNE WYPEŁNIENIE !!! 

 

 

1. Imię i nazwisko: …………………… 

2. Data urodzenia: …………………… 

3. Stanowisko/Rodzaj wykonywanej pracy: ……………………. 


