Meno kandidáta:

Otázky ku skús̆ke: Pravidlá základnej bezpečnosti
K’od skús̆ky: mock examination
Pozorne si prec̆ítajte nasledujúce ins̆trukcie!
Tento test pozostáva zo 40 otázok.
Za kaz̆dou otázkou nasledujú tri moz̆né odpovede, z ktorých je správna vz̆dy iba jedna.
V tomto teste môz̆ete dosiahnuť maximálne 40 bodov. Za kaz̆dú správnu odpoveď dostanete
1 bod.
Aby ste uspeli, musíte dosiahnuť 28 alebo viac bodov.
Test môz̆e trvať maximálne 60 minút.
Potreby:

•
•
•
•

tento test
s̆ablóna (na ktorú zaznacíte svoje odpovede)
pomocný papier
ceruzka a guma

Ins̆trukcie:

•
•
•
•

skontrolujte, c̆i ste dostali vs̆etky strany testu
s̆ablónu vypln̆ajte iba ceruzkou
zvolenú odpoveď oznac̆te tak, z̆e zac̆iernite príslus̆né okienko
nesprávnu odpoveď dôkladne vygumujte

Odpoveď bude povaz̆ovaná za nesprávnu ak:

•
•
•
•

oznacíte nesprávnu odpoveď
zaciernite viac ako jedno okienko
nezaciernite z̆iadne okienko
okienko nezaciernite, ale oznacíte iným spôsobom

Na záver:

• vypln̆te alebo skontrolujte svoje meno na s̆ablóne
• odovzajte tento test, s̆ablónu, prípadne aj pouz̆itý pomocný papier dozerajúcemu pracovníkovi
V prípade akéhokoľvek významového rozdielu v interpretácii je záväzné pôvodné holandské znenie tohto testu.
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1

Ako môže zamestnávatel zlepšit pracovnú atmosféru v podniku?
A Tak, že bude predchádzat rizikám, ktoré môžu spôsobit ujmu na zdraví.
B Tak, že ohlási, ak dôjde k ujme na zdraví.
C Tak, že pre všetkých stanoví pevnú pracovnú dobu.

2

Aké opatrenie smie prijat inšpekcia práce?
A Dat pracovníkom výpoved, ak porušia legislatívu o bezpecnosti a ochrane zdravia (hol. V&Gwetgeving).
B Skon škovat nebezpecné prístroje.
C Pozastavit pracovnú cinnost, ak zistí výskyt nebezpecnej situácie.

3

Aké správanie zamestnanca zvyšuje možnost nehody?
A Zamestnanec sa správa lahostajne.
B Zamestnanec chodí pravidelne neskoro do práce.
C Zamestnanec sa správa zdržanlivo.

4

Co je cielom analýzy rizík (hol. TRA)?
A Inventarizácia, analýza a vyhodnotenie rizík.
B Inventarizácia a ukrytie rizík.
C Odstránenie a vylúcenie rizík.

5

Aké informácie musíte poskytnút, ked zavoláte na tiesnovú linku?
A Meno zamestnávatela.
B Miesto, kam sa musí dostavit sanitka.
C Meno obete.

6

Co je príkladom bezpecného správania na pracovisku?
A Upozornovanie ostatných na nebezpecné cinnosti.
B Ak nikdy nepoužívate nebezpecné látky.
C Stále používanie ochrany sluchu.
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7

Aký je najlepší spôsob na oddelenie cloveka od nebezpecných situácií?
A Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
B Konzultácia situácií na informacnom stretnutí (hol. toolboxmeeting).
C Umiestnenie oddelovacov.

8

Akú povinnost má zamestnanec podla legislatívy o bezpecnosti a ochrane zdravia (hol. V&Gwetgeving)?
A Postarat sa o bezpecné stroje, náradie, nástroje a látky.
B Dat k dispozícii osobné ochranné pracovné prostriedky.
C Nahlásit vedeniu priame nebezpecenstvá pre bezpecnost alebo zdravie.

9

Na co sa vztahujú všeobecné bezpecnostné predpisy?
A Na umiestnovanie správnych bariér pri pracovných cinnostiach.
B Na prihlasovanie/odhlasovanie sa z miesta výkonu práce.
C Na používanie bezpecnostného postroja pri prácach vo výške.

10

Co musíte urobit, aby ste odviedli napätie z inštalácie, skôr než zacnete pracovat?
A Musíte vypnút prúd a spínac oznacit cervenou visackou, ktorá informuje o tom, že je vypnutý
prúd.
B Stací, ak vypnete prúd.
C Je potrebné nielen vypnút prúd, ale aj zablokovat spínac.

11

Pre aký druh práce existujú doplnujúce pracovné povolenia?
A Pre prácu s xne inštalovanými strojmi.
B Pre prácu s jedovatými látkami.
C Pre prácu v tmavých priestoroch.

12

Aká znacka informuje na stavbe o záchrannom vybavení?
A Štvorcová znacka oranžovej farby s ciernym piktogramom.
B Trojuholníková znacka žltej farby s ciernym okrajom, na ktorej je zobrazený piktogram.
C Pravouhlá znacka zelenej farby, na ktorej je umiestnený biely symbol.
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13

Co všetko zahrna prvé hlásenie v núdzovej situácii?
A Spôsob, akým sa má nahlásit núdzová situácia, aké informácie sú potrebné a aké následné
opatrenia sú požadované.
B Informovanie všetkých spolupracovníkov a oznámenie tejto skutocnosti podnikom v okolí a
externým pomocným zložkám.
C Oznámenie núdzovej situácie vedeniu podniku a rodinným príslušníkom obetí.

14

Aká je najdôležitejšia vlastnost oxidujúcich látok?
A Môžu rýchlo explodovat.
B Prudko reagujú s inými látkami.
C Môžu sa oddelovat od vody.

15

Ako môžete znížit nebezpecenstvo u cinností, pri výkone ktorých sa uvolnujú výpary?
A Odsávaním výparov pri zdroji.
B Používaním ochranného štítu tváre.
C Zvýšením obsahu kyslíka v okolitom vzduchu.

16

Na etikete látky sa nachádza tento symbol. Co to znamená?

A Ide o korozívnu látku.
B Ide o leptavú látku.
C Ide o oxidujúcu látku.

17

Ktorá látka je jedovatá po vdýchnutí?
A Oxid uholnatý.
B Vodík.
C Dusík.
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18

Ako nazývame maximálne množstvo plynu v ovzduší, pri ktorom ešte môže dôjst k explózii?
A Bod vzplanutia.
B LEL (dolná hranica výbušnosti).
C UEL (horná hranica výbušnosti).

19

Aké sú dve nebezpecenstvá hasenia vodou?
A Vo vode sa môže vyskytovat legionela a voda urýchluje chemické reakcie.
B Olej zostáva plávat na vode a voda je elektricky vodivá.
C Hasenie vodou spôsobuje škody a voda podchladenie.

20

Pred cím varuje táto znacka?

A Pred výbušnou zmesou.
B Pred územím, kde hrozí nebezpecenstvo výbuchu.
C Pred výbušnou látkou.

21

Aké bezpecnostné pravidlo platí pri práci so stolovou brúskou?
A Ochranný kryt musí zakrývat väcšinu plochy brúsneho kamena.
B Vzdialenost medzi plochou kamena a ochranným krytom musí byt minimálne 6 mm.
C Pri brúsení je nutné vždy používat ochranné sklo.

22

Aká je bezpecnostná požiadavka pri práci s maticovým/úderovým klúcom?
A Celuste musia presne dosadat na maticu.
B Klúc musí byt schválený.
C Klúc musí byt oznacený potvrdením o konformite CE.
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23

Kedy je nutné zakázat dalšie používanie zdvíhacieho pásu?
A Ked je starší ako 2 roky.
B Ked zacne strácat farbu.
C Ked je štítok na zdvíhacom páse necitatelný.

24

V akom smere sa má zatažovat retazový záves?
A Po dlžke.
B Diagonálne.
C Po šírke.

25

Aké bezpecnostné opatrenie musíte prijat pri práci s rucným kladkostrojom?
A Hák musíte vždy zatažit na špicke.
B Nesmiete kladkostroj pretažit.
C Páku kladkostroja smiete predlžit len pomocou ocelovej rúrky.

26

Je prípustné zvýšit hmotnost protizávažia na vysokozdvižnom vidlicovom vozíku?
A Áno, ale maximálne o 10 % hmotnosti závažia.
B Nie, nie je to prípustné nikdy.
C Áno, je to prípustné vždy.

27

Aké nebezpecenstvo sa spája s autogénnym zváraním?
A Práca s odsávacmi zváracích splodín.
B Práca s horlavými látkami.
C Práca s elektrinou.

28

Aké nebezpecenstvo súvisí s vykonávaním demolacných prác?
A Dochádza k nedostatku prirodzenej ventilácie.
B Môžete sa poranit o vycnievajúce casti konštrukcie.
C Môžete sa zakliesnit medzi pohyblivé casti.
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29

Na plošine vidíte ležat rozprestretú plachtu. S cím musíte pocítat?
A Že sa pod plachtou môže nachádzat otvor.
B Že na túto plachtu môžete klást iba odpad.
C Že plachtu strhol vietor.

30

Vykonávate výkopové práce. Kedy musíte kopat dôkladne?
A Ak používate ozubenú lyžicu bagra.
B Ak vytvárate skúšobný výkop.
C Ak kopete na pokyn inšpekcie práce.

31

Aké bezpecnostné opatrenie je potrebné použit, aby sa predišlo nebezpecenstvu pádu pri
prácach na okraji plochej strechy?
A Ak je to možné, musí sa použit stúpacia plošina s rozstupom priecok 40 cm a v opacnom
prípade je potrebné oznacit okraj strechy cerveno-bielou páskou.
B Ak je to možné, musia sa natiahnut záchytné siete. V opacnom prípade je potrebné použit
bezpecnostný postroj.
C Ak je to možné, musí sa okraj strechy oznacit cerveno-bielou páskou a v opacnom prípade je
potrebné použit stúpaciu plošinu s rozstupom priecok 40 cm.

32

Aké nebezpecenstvo sa spája s príliš vysokou koncentráciou plynu v uzavretom priestore?
A Rýchlo sa dá dosiahnut smrtelná koncentrácia plynu.
B Pracovat sa smie, len ak zamestnanci používajú ochranný odev.
C Môže dôjst k výbuchu prachu.

33

Co ovplyvnuje silu elektrického prúdu pri prechode prúdu organizmom?
A Teplota organizmu.
B Odpor podkladu.
C Dlžka trvania dotyku.
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34

Co znamená „uzemnenie inštalácie“?
A Izolácia elektrickej inštalácie, aby nedošlo k styku so zemou.
B Odvedenie napätia z inštalácie, aby sme s nou mohli bezpecne pracovat.
C Vytvorenie vodivého spojenia so zemou, aby medzi inštaláciou a zemou nebol rozdiel v napätí.

35

Ako môžeme obmedzit vznik statickej elektriny v potrubiach s prúdiacimi kvapalinami?
A Tak, že znížime rýchlost prúdenia.
B Tak, že znížime vlhkost vzduchu.
C Tak, že znížime teplotu kvapaliny.

36

Aká je maximálna odporúcaná hmotnost, ktorú môže dvíhat jedna osoba?
A 20 kilogramov.
B 30 kilogramov.
C 25 kilogramov.

37

Co musí byt uvedené na osobnom ochrannom pracovnom prostriedku?
A Oznacenie o konformite CE.
B Meno dodávatela.
C Dátum schválenia inšpekciou práce.

38

Co je charakteristické pre štuple do uší?
A Nosia sa v uchu.
B Sú vhodné pre všetky hladiny zvuku.
C Nosia sa na uchu.

39

Cím si musíte chránit ruky a paže?
A Rukavicami s páskou okolo rukávov.
B Dobre priliehajúcimi rukavicami.
C Rukavicami s manžetou.

Pravidl#225; z#225;kladnej bezpe#269;nosti
____ od ____ do ____

mock examination
Strana 8 z 9

40

Aký typ obuvi sa musí povinne používat na stavbe?
A Gumené cižmy.
B Bezpecnostná obuv.
C Pracovná obuv.
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Skús̆ka s cítaním nahlas
Chyby:

Císlo kandidáta:
Priezvisko:
Krstné meno alebo iniciály mien:

Pocet bodov:

Dátum narodenia:
Miesto narodenia:

Pozor! Vyplnat iba ciernou ceruzkou, opravovat dôkladným vygumovaním nesprávnej odpovede.
Správna je len 1 odpoved.
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