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Meno kandidáta:

Otázky ku skúke: Pravidlá základnej bezpečnosti

K'od skúky: Proefexamen_Basisveiligheid Slowaaks

Pozorne si pretajte nasledujúce intrukcie!

Tento test pozostáva zo 40 otázok.

Za kadou otázkou nasledujú tri moné odpovede, z ktorých je správna vdy iba jedna.

V tomto teste môete dosiahnuť maximálne 40 bodov. Za kadú správnu odpoveď dostanete 1 bod.

Aby ste uspeli, muste dosiahnuť 28 alebo viac bodov.

Test môe trvať maximálne 60 minút.

Potreby:

• tento test

• ablóna (na ktorú zaznate svoje odpovede)

• pomocný papier

• ceruzka a guma

Intrukcie:

• skontrolujte, i ste dostali vetky strany testu

• ablónu vyplajte iba ceruzkou

• zvolenú odpoveď oznate tak, e zaiernite prsluné okienko

• nesprávnu odpoveď dôkladne vygumujte

Odpoveď bude povaovaná za nesprávnu ak:

• oznate nesprávnu odpoveď

• zaiernite viac ako jedno okienko

• nezaciernite iadne okienko

• okienko nezaiernite, ale oznate iným spôsobom

Na záver:

• vyplte alebo skontrolujte svoje meno na ablóne

• odovzajte tento test, ablónu, prpadne aj pouitý pomocný papier dozerajúcemu pracovnkovi

V prpade akéhokoľvek významového rozdielu v interpretácii je záväzné pôvodné holandské znenie

tohto testu.
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1 Aké predmety musia byť povinne označené značením o konformite CE?

A Skladové regály.

B Náradia, nástroje a ochranné odevy.

C Oplotenia a ohrady.

2 Čo môže urobiť inšpekcia práce, ak zbadá porušenie predpisov?

A Udeliť vedeniu pokarhanie, pozastaviť prácu a odobrať certifikát VCA.

B Zamestnať úradníka, ktorý bude koordinovať prácu, udeliť varovanie a nastoliť požiadavku na

nápravu.

C Uložiť pokutu, nastoliť požiadavku na nápravu a/alebo spísať zápisnicu.

3 Čo má rozhodujúci vplyv na výskyt rizík pri práci?

A Pracovná doba kratšia než 8 hodín denne.

B Pracovné podmienky.

C Správne zaznamenávanie napredovania pri práci.

4 Čo je cieľom analýzy rizík (hol. TRA)?

A Inventarizácia, analýza a vyhodnotenie rizík.

B Odstránenie a vylúčenie rizík.

C Inventarizácia a ukrytie rizík.

5 Čo musíte robiť pri nehodách bez vážnych zranení?

A Zavolať na tiesňovú linku.

B Informovať inšpekciu práce.

C Odprevadiť obeť k lekárskej službe.

6 Aké správanie zamestnanca môže zvýšiť možnosť nehody?

A Ak zamestnanec nosí okuliare a rukavice.

B Ak zamestnanec pracuje posediačky a rozpráva sa s kolegami.

C Ľahostajné správanie a negatívny postoj.

7 Čo zvyšuje riziko zakopnutia?

A Nízka bezpečnostná obuv.

B Voľne ležiaci materiál.

C Kamenná podlaha.
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8 Kedy môže zamestnanec podľa legislatívy o bezpečnosti a ochrane zdravia (hol. VG-wetge-

ving) prerušiť prácu?

A Keď musí pracovať viac ako 10 hodín.

B Keď nie je vhodná príležitosť na prestávku na obed.

C Keď osobám hrozí vážne nebezpečenstvo.

9 Akej farby je výstražná tabuľa?

A Je biela s modrým symbolom.

B Je červená s bielym symbolom.

C Je žltá s čiernym okrajom a čiernym symbolom.

10 Čo musíte urobiť, aby ste odviedli napätie z inštalácie, skôr než začnete pracovať?

A Je potrebné nielen vypnúť napätie, ale aj zablokovať spínač.

B Musíte vypnúť napätie a spínač označiť červenou visačkou, ktorá informuje o tom, že je vypnuté

napätie.

C Stačí, ak vypnete napätie. A Je potrebné nielen vypnúť prúd, ale aj zablokovať spínač.

11 Čo je jedným z cieľov pracovného povolenia?

A Dostať súhlas inšpekcie práce na výkon práce, ktorá môže spôsobiť riziko vzniku požiaru.

B Zlepšiť komunikáciumedzi osobami, ktorémajú do činenia s prácou spôsobujúcou riziko vzniku

požiaru.

C Informovať hasičov o práci, ktorá môže spôsobiť riziko vzniku požiaru v podniku.

12 Čo musíte urobiť, ak uvidíte tento symbol na modrej tabuli?

A Dávať pozor na padajúce predmety.

B Mať poruke zabezpečenie proti pádu.

C Povinne nosiť zabezpečenie proti pádu.

13 Aké sú rôzne fázy pri zvládaní a eliminácii núdzových situácií?

A Prvé hlásenie, činnosti a opatrenia a na záver ukončenie.

B Prvé hlásenie, umiestnenie zábran a upozornenie pomocných zložiek.

C Prvé hlásenie, prijatie opatrení a ukončenie prostredníctvom zvukového signálu.
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14 Aké riziko predstavujú pre človeka škodlivé a dráždivé látky?

A Ochoriete, ak sa vám dostanú do organizmu alebo na pokožku.

B Sú ľahko zápalné.

C Obal, v ktorom sa látky nachádzajú, sa rýchlo poškodí.

15 Aké opatrenie týkajúce sa zdroja rizika je možné prijať, aby sa predišlo vystaveniu sa účinkom

nebezpečných látok?

A Nechať používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

B Vyškoliť alebo vzdelávať zamestnancov.

C Používať suroviny v tabletovej forme namiesto prášku.

16 Aké informácie o nebezpečnej látke poskytuje S-veta?

A Aké riziká podstupujete pri práci s látkou.

B Aký výstražný štítok patrí k danej látke.

C Ako môžete bezpečne pracovať s látkou.

17 Čo je príkladom jedovatých látok?

A Oxid uhoľnatý a benzén.

B Kyslík a hélium.

C Oxid uhličitý a dusík.

18 Ktorý prvok tvorí popri kyslíku a energii vznietenia tretiu stranu trojuholníka horenia?

A Elektrický prúd.

B Voda.

C Palivo.

19 Čo je dôležité pri hasení?

A Musíte mieriť priamo na plameň.

B Musíte navlhčiť okolitý priestor.

C Musíte vybrať správny hasiaci prostriedok.
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20 Ktorá tabuľa označuje výbušné prostredie?

A

B

C

21 Aké bezpečnostné pravidlo platí pri práci so stolovou brúskou?

A Pri brúsení je nutné vždy používať ochranné sklo.

B Ochranný kryt musí zakrývať väčšinu plochy brúsneho kameňa.

C Vzdialenosť medzi plochou kameňa a ochranným krytom musí byť minimálne 6 mm.

22 Aká je bezpečnostná požiadavka pri práci s maticovým/úderovým kľúčom?

A Kľúč musí byť dostatočne dlhý.

B Kľúč musí byť schválený.

C Kľúč nesmie byť poškodený.

23 Kedy je nutné zakázať ďalšie používanie zdvíhacieho pásu?

A Keď je starší ako 2 roky.

B Keď je štítok na zdvíhacom páse nečitateľný.

C Keď začne strácať farbu.
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24 Kedy môžete pri zdvíhaní použiť reťaz s roztiahnutými ohnivkami?

A Pri zdvíhaní ľahkých predmetov.

B V žiadnej situácii pri zdvíhaní.

C Pri zdvíhaní v rámci maximálneho zaťaženia.

25 Čo je to kladkostroj?

A Špecifická súčasť príslušenstva mobilného žeriava.

B Zdvíhacie zariadenie na hydraulický pohon.

C Zdvíhacie zariadenie bez vlastného pohonu, ktoré obsluhujeme ručne.

26 Čo môžete robiť s vysokozdvižným vozíkom?

A Môžete ho zaťažiť, ak je hmotnosť protizávažia príliš nízka.

B Môžete ho používať na zdvíhanie bremien bez špeciálnych opatrení.

C Môžete ho používať na premiestňovanie bremien.

27 Aké žiarenie sa uvoľňuje pri elektrickom zváraní a je veľmi škodlivé pre oči?

A Ultrafialové žiarenie.

B Röntgenové žiarenie.

C Gamma žiarenie.

28 Aké špeciálne opatrenie musíte prijať pri odstraňovaní azbestu?

A Musíte použiť bezpečnostnú obuv.

B Musíte použiť kombinézu.

C Musíte použiť jednorazovú kombinézu.

29 Aké bezpečnostné opatrenie musíte použiť pri otvoroch v podlahe?

A Otvor v podlahe musíte zakryť železobetónovým krytom.

B Otvor v podlahe musíte ohradiť kužeľmi signalizačnej farby.

C Otvor v podlahe musíte zakryť pevným materiálom.

30 Vykonávate výkopové práce. Kedy musíte kopať dôkladne?

A Ak vytvárate skúšobný výkop.

B Ak kopete na pokyn inšpekcie práce.

C Ak používate ozubenú lyžicu bagra.
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31 Pracujete na okraji plochej strechy. Aké bezpečnostné opatrenie je potrebné použiť, aby sa

predišlo nebezpečenstvu pádu?

A Musia sa natiahnuť záchytné siete. Ak to nie je možné, je potrebné použiť bezpečnostný po-

stroj.

B Musí sa použiť stúpacia plošina s rozstupom priečok 40 cm. Ak to nie je možné, je potrebné

označiť okraj strechy červeno-bielou páskou.

C Okraj strechy sa musí označiť červeno-bielou páskou. Ak to nie je možné, je potrebné použiť

stúpaciu plošinu s rozstupom priečok 40 cm.

32 Ktorý z nasledujúcich priestorov v budove sa nazýva uzavretý priestor?

A WC.

B Vodomerná šachta.

C Medzipriestor.

33 Počas vŕtania do steny by ste mohli zasiahnuť kábel, v ktorom je napätie 400 voltov. Aké

nebezpečenstvo sa s tým spája?

A Preťaženie prístroja.

B Vypuknutie požiaru.

C Prepálenie poistky.

34 Na čo slúži bezpečnostné uzemnenie na elektrickom prístroji?

A Chráni osoby pred stykom s časťami, ktoré nie sú zabezpečené a sú pod napätím.

B Zabezpečuje, aby sa vonkajšie kovové časti nedostali v prípade poruchy prístroja pod napätie.

C Zabezpečuje, aby v prípade poruchy prístroja kleslo napätie na bezpečné napätie.

35 Aké bezpečnostné opatrenie platí pri použití elektrického ručného náradia?

A Pravidelne si prečítate návod na použitie.

B Poškodenie sami hneď opravíte.

C Vizuálna kontrola pred každým použitím.

36 Čo musíte robiť, aby ste predišli zraneniu chrbta alebo svalov pri dvíhaní bremena?

A Musíte mať nohy pri sebe.

B Bremeno musíte držať vo vzdialenosti 50 cm od tela.

C Bremeno musíte držať tesne pri tele.
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37 Čo musí robiť používateľ osobných ochranných pracovných prostriedkov?

A Musí ich správne používať a ošetrovať.

B Musí upozorniť kolegov na ich správne používanie.

C Na konci každého týždňa ich musí odovzdať zadávateľovi.

38 Od akej hladiny zvuku musíte podľa zákona používať ochranu sluchu?

A 75 dB(A).

B 80 dB(A).

C 85 dB(A).

39 Chránia kontaktné šošovky oko?

A Áno, poskytujú rovnakú ochranu ako klasické okuliare.

B Áno, poskytujú rovnakú ochranu ako bezpečnostné okuliare.

C Nie, kontaktné šošovky neposkytujú žiadnu ochranu.

40 Kedy môžeme konštatovať, že používame kombinézu bezpečným spôsobom?

A Je potrebné nechať na zamestnanca, aký spôsobom chce používať kombinézu.

B Keď nám pasuje, sedí veľkosť a kombinéza je vždy zapnutá.

C Ak na nás veľmi voľne visí, aby sme sa mohli pohodlne pohybovať.
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