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Vizsgázó neve:

Vizsga: Biztonsági alapismeretek

Vizsga kódja: Proefexamen_Hongaars

Olvassa végig alaposan az alábbi utastásokat!

A vizsga 40 feleletválasztásos kérdésből áll.

Minden kérdés után három lehetséges választ talál, amelyek közül csak egy válasz helyes.

A vizsgán maximum 40 pont szerezhető. Minden helyes válasz 1 pontot ér.

A vizsga akkor számt sikeresnek, ha Ön 28 vagy több pontot ért el.

A vizsgateszt megoldásához maximum 60 perc áll rendelkezésére.

Szükséges eszközök:

• ez a vizsgateszt

• válaszlap (ezen a lapon kell megadnia a válaszokat)

• piszkozatpapr

• ceruza és radrgumi

Szabályok:

• ellenőrizze, hogy a vizsgatesztnek megvan-e minden lapja

• a válaszlapra csak ceruzával rjon

• az Ön által kiválasztott választ a kocka besatrozásával adja meg

• a rosszul megjelölt választ alaposan radrozza ki

A feleletválasztásos kérdésre adott válasz a következő esetekben számt hibásnak:

• ha a megjelölt válasz hibás

• ha több mint egy kocka van besatrozva

• ha egy kocka sincs besatrozva

• ha a kocka nem satrozással, hanem valamely más módon van megjelölve

Vizsga vége:

• rja fel a nevét a válaszlapra, majd ellenőrizze azt

• adja át a vizsgatesztet, a válaszlapot és a piszkozatpaprt (ha használt) a felügyelőne

Esetleges értelmezési eltérések esetén a vizsga eredeti holland nyelvű változata irányadó.
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1 Mely árucikkeken kötelező a CE-jelölés?

A Raktárállványokon.

B Munkaeszközökön, szerszámokon és biztonsági ruházaton.

C Elkerítéseken és védőrácsokon.

2 Milyen intézkedést tehet a munkavédelmi felügyelet?

A Lefoglalhatja a nem biztonságos berendezést.

B Elbocsáthatja a munkavállalókat, ha megszegik a biztonsági és egészségvédelmi törvényt.

C Nem biztonságos helyzetben leállíttathatja a munkát.

3 Hatással van-e a munkahelyi környezet a munkahelyi kockázatokra?

A Nem, a környezet független a munkavégzéstől.

B Igen, a környezet mindig hatást gyakorol ezekre.

C Csak akkor, ha ez a biztonsági és egészségügyi tervben rögzítve van.

4 Mi a munkafolyamati kockázatelemzés (Taak Risico Analyse - TRA)?

A Azon kockázatok írásos elemzése, amelyek a kockázatokkal járó munkatevékenységek során

felléphetnek.

B Azon munkatevékenységek írásbeli összefoglalása, amelyek egy üzemen belül kockázatokat

eredményezhetnek.

C Azon munkatevékenységek írásos értékelése, amelyek szerepelnek a kockázatfeltárásban és

értékelésben.

5 Mit kell közölnie, ha egy segélyhívószámot hív?

A munkaadója nevét.

B Az áldozat nevét.

C helyet, ahová a mentőnek mennie kell.

6 Az alábbiak közül melyik példa a biztonságos magatartásra a munkaterületen?

A Ha mindig hallásvédőt visel.

B Ha soha nem használ veszélyes anyagokat.

C Ha figyelmeztet másokat a nem biztonságos tevékenységekre.
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7 Miért veszélyes, ha a munkaterületen mindenhol rögzítetlen kábelek hevernek?

A Nem tudja pontosan, hogy melyik kábel melyik géphez tartozik.

B Megbotolhat a kábelekben.

C kábelekben hõfejlõdés jöhet létre.

8 Milyen kötelezettsége van a munkavállalónak a biztonsági és egészségvédelmi törvény sze-

rint?

A Rendelkezésre kell bocsátania a személyi védőfelszereléseket.

B Gondoskodnia kell a biztonságos gépekről, munkaeszközökről, szerszámokról és anyagokról.

C biztonságot vagy az egészséget közvetlenül veszélyeztető körülményeket jelentenie kell a ve-

zetésnek.

9 Melyik tábla jelöl az építési területen biztonsági intézkedést?

A Négyszögletes narancssárga tábla fekete piktogrammal.

B Háromszög alakú, fekete kerettel ellátott, sárga színű tábla, rajta piktogrammal.

C Négyszögletes zöld tábla, rajta fehér szimbólummal.

10 Az alábbiak közül melyik helyzetben használ vaktárcsát?

A Zárt térben történő munkavégzésnél a szállítóvezeték(ek) elzárására.

B Új vezetékek szállítása során, a belső szennyeződés elkerülése érdekében.

C Tartály tartalmának ellenőrzéséhez egy mintavételi ponton keresztül.

11 Milyen típusú munkavégzéshez szükséges kiegészítő engedély?

A Állványon végzett munkához.

B Zárt térben végzett munkához.

C Elektromos berendezéseken végzett munkához.

12 Mit jelent az alábbi ábra kék táblára festve?

A Leeső tárgyak általi veszély.

B Fejvédő használata ajánlott.

C Fejvédő használata kötelező!
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13 Mit takar az “első jelentés” kifejezés vészhelyzetben?

A Azt, hogy hogyan kell bejelenteni egy vészhelyzetet, milyen információkra van szükség, és

ezután milyen intézkedéseket kell tenni.

B vészhelyzetet jelenteni kell az üzem igazgatóságának és az áldozatok családtagjainak.

C Minden munkatársat tájékoztatni kell, továbbá a vészhelyzetet jelenteni kell a környéken talál-

ható üzemek, valamint a külső segélyszolgálatok felé.

14 Az alábbiak közül melyik példa a veszélyes anyagok kategóriájára?

A Rákkeltő.

B Rendkívül illékony folyadék.

C Nyomás alatt folyósított gáz.

15 Az alábbiak közül melyik, a veszély forrásánál alkalmazott intézkedéssel előzhető meg a ve-

szélyes anyagok hatásának való kitettség?

A Azzal, ha a veszélyes anyagot csak nagyon kis mennyiségben alkalmazzák.

B Azzal, ha a veszélyes anyagot először veszélytelen anyaggal keverik össze.

C veszélyes anyag veszélytelen anyaggal történő helyettesítésével.

16 Egy anyag címkéjén ez az ábra látható. Mit jelent ez az ábra?

A Maró anyag.

B Korrozív anyag.

C Oxidálódó anyag.

17 Az alábbiak közül melyek példák veszélyes anyagokra?

A Szénmonoxid és benzol.

B Oxigén és hélium.

C Széndioxid és nitrogén.
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18 Hogyan lehet a szabad levegőn az olaj égését legjobban oltani?

A Halonnal.

B Vízzel.

C Habbal.

19 Mi a széndioxiddal történő oltás hátránya?

A széndioxid ködöt okoz, ami rontja a látást.

B széndioxidot csupán gázégésekhez szabad használni.

C Az alacsony hőmérséklet miatt nagy a fagyási sebek veszélye.

20 Melyik tábla jelzi a robbanásveszélyes területet?

A

B

C

21 Milyen biztonsági szabály vonatkozik a rögzített köszörűgéppel végzett munkára?

A Az arcvédő plexit a köszörülés közben mindig viselni kell.

B védőburkolatnak be kell fednie a köszörűkő legnagyobb részét.

C köszörűkő külső pereme és a védőburkolat között minimum 6 mm-es távolságnak kell lennie.
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22 Az alábbiak közül melyik biztonsági előírás érvényes egy csavarkulcs/ütvecsavarhúzó hasz-

nálata során?

A kulcsnak megfelelő hosszúságúnak kell lennie.

B kulcsnak engedélyezettnek kell lennie.

C kulcs nem lehet sérült.

23 Mikor kell egy emelőpántot használatra alkalmatlannak minősíteni?

A Ha 2 évnél régebbi.

B Ha a címke olvashatatlan.

C Ha kezd elszíneződni.

24 Mikor használhat az emeléshez nyújtott szemes láncot?

A Könnyű tárgyak emelésekor.

B Emeléskor egyetlen helyzetben sem.

C maximális terhelési határon belüli súly emelésekor.

25 Milyen szabály érvényes csigasor használatánál?

A csigasort csak függőleges helyzetben szabad terhelni.

B horgot mindig a csúcsán kell terhelni.

C csigasort soha nem szabad túlterhelni.

26 Milyen szabály vonatkozik a személyek villástargoncával történő mozgatására?

A Személyeket villástargonca segítségével soha nem szabad mozgatni.

B Személyeket csak akkor szabad mozgatni, ha speciális zuhanásvédelmi övet viselnek.

C Személyeket kizárólag speciális szerelőkosárban szabad mozgatni a biztonsági követelmé-

nyek teljesülése esetén.

27 Mi jelent veszélyt autogén hegesztésnél?

A Az éghető anyagokkal végzett munka.

B hegesztő-elszívókkal végzett munka.

C Az elektromos árammal végzett munka.

28 Milyen speciális óvintézkedést tesz azbeszteltávolítási munkálatok esetén?

A Biztonsági cipőt visel.

B Kezeslábas munkaruhát visel.

C Eldobható munkaruhát visel.
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29 Melyik a legjobb biztonsági óvintézkedés padlónyílásnál?

A padlónyílást jól meg kell világítani.

B padlónyílás körül megfelelõ figyelmeztetõ táblákat kell kihelyezni.

C padlónyílást olyan anyaggal kell lefedni, amely elbírja a nehéz terheket.

30 Kotrási tevékenységet végez. Mikor végzi gondosan a kotrást?

A Ha próbaárkokat ás.

B Ha a munkaügyi felügyelet utasításait követve végzi a kotrást.

C Ha fogazott markolókanalat használ.

31 Mire kell ügyelnie kerekes állvány használata során?

A munkapadlót mindig rendezett állapotban kell tartania.

B kerekes állványra külsõ oldaláról kell felmásznia.

C Mindig zuhanás elleni védõeszközt kell használnia.

32 Ön zárt térben dolgozik. Melyik személyi védőfelszerelést kell használnia?

A Biztonsági hevederzetet.

B Hallásvédőt.

C Biztonsági cipőt.

33 Mi befolyásolja az emberi testen áthaladó áram áramerősségét?

A test hőmérséklete.

B talaj ellenállása.

C Az érintés időtartama.

34 Mire szolgál a biztonsági földelés egy elektromos berendezésnél?

A Az emberek védelmére olyan alkatrészek érintése ellen, amelyek nincsenek levédve és fe-

szültség alatt állnak.

B külső fém alkatrészek feszültség alá kerülésének megakadályozására meghibásodás esetén.

C feszültség biztonságos szintre történő lecsökkentésére a készülék meghibásodása esetén.

35 Munkája során hosszabbítókábelt használ. Mire kell ügyelnie?

A kábelhosszúság nem lehet több 20 méternél.

B kábelnek egy kábelcsörlőn kell lennie.

C kábelnek megfelelőnek kell lennie a csatlakoztatandó teljesítményhez.
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36 Mi az az ajánlott maximális súly, amelyet egy embernek egyedül fel szabad emelnie?

A 30 kilogramm.

B 20 kilogramm.

C 25 kilogramm.

37 Mi a teendője a személyi védőfelszerelések használójának?

A Megfelelő módon kell használnia és karbantartania azokat.

B munkatársak figyelmét fel kell hívnia a helyes használatra.

C személyi védőfelszereléseket minden hét végén le kell adnia megbízójának.

38 Mitől függ a fülvédős sisakok által nyújtott védelem?

A felhasználó hallásától.

B környezeti zajoktól.

C sisak fajtájától.

39 Mikor kell egy védősisakot lecserélni?

A Ha a sisakon a munkáltató nevét feltüntető matrica már nem olvasható.

B használati útmutatóban megjelölt időszak leteltét követően.

C Ha a sisakba ütött dátum lejárt.

40 Milyen típusú cipő viselése kötelező építkezésen?

A Munkacipő.

B Biztonsági cipő.

C Gumicsizma.
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Figyelem! A válaszlapot csak fekete ceruzával lehet kitölteni. Javtáskor a rossz választ alaposan rad'ırozza ki! Csak 1 helyes

válasz van!
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