
TEST EGZAMINACYJNY SZKOLENIA BHP DLA STUDENTÓW I-roku 

 
Nazwisko i imię studenta  ..................................................... Wydział . …………………………………… 

(czytelnie) 

Nr indeksu ………………………………… 

1. Do podstawowych obowiązków studentów należy: 

 A. Student nie ma żadnych obowiązków  

 B. Przestrzeganie niektórych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych 

 C. Zachowania porządku i czystości, w tym szanowania pracy obsługi Uczelni  

2. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelni odpowiada: 

 A. Rektor 

 B. Dziekan  

 C. Służba BHP 

3. Rektor jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie studenta i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy: 

 A. W pierwszy roku rozpoczęcia nauki w uczelni 

 B. W dowolnym czasie podczas studiowania 

 C. Nie ma takiego obowiązku 

4. Podstawowym dokumentem uprawniającym do świadczeń z tytułu wypadku studenta: 

 A. Karta wypadku  

 B. Prawomocny protokół powypadkowy 

 C. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności, chorobie studenta z tytułu wypadku 

5. Wypadek przy pracy (studenta) to każde zdarzenie: 

 A. Powodujące uraz lub śmierć studenta  na terenie uczelni 

 B. Powodujące niezdolność do pracy 

 C. Nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć  

i które nastąpiło w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie 

odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.  

6. Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach uczelni przez: 

 A. 6 m-c 

 B. 10 lat 

 C. 30 dni 

7. W przypadku zauważenia pożaru pracownik jest zobowiązany: 

 A. zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami inne osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz 

zawiadomić Straż Pożarną (numer alarmowy 112) 

 B. niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 121 

 C. powiadomić tylko służbę bhp i Rektora 

8. Ochrony słuchu należy stosować w hałasie o natężeniu przekraczającym: 

 A. 85 dB 

 B. 48 dB 

 C. 135 dB 

9. Na salach wykładowych temperatura powietrza nie może być niższa niż: 

 A. 11°C 

 B. 27,5°C 

 C. 18°C 

10. Urządzenia elektryczne najlepiej gasić: 

 A. Gaśnicą pianową 

 B. Gaśnicą proszkową 

 C. Wodą 

 

Podpis studenta: ............................................. 

Ilość punktów: 

 

 

......................... 

Ocena: 

 

 

......................... 

Podpis oceniającego: 

 

 

............................................. 

 


