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Wymień i scharakteryzuj krótko najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki BHP.
Wyjaśnij pojęcie ergonomii w tym pojęcie ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej.
Zdefiniuj pojęcie stanowiska pracy.
Wymień i opisz trzy zasady projektowania wg. McCormik.
Rozwiń znaczenie skrótów NDS i NDN.
Opisz oddziaływanie środowiska termicznego na organizm ludzki.
Przybliż pojęcie uciążliwości pracy i podaj przykłady.
Na czym polega ocena ryzyka zawodowego i jaką rolę odgrywa w procesie kształtowania
bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach?
Scharakteryzuj etapy w procedurze oceny ryzyka zawodowego.
Podaj definicję wypadku przy pracy, wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy prac,
wypadku w drodze do/z pracy oraz choroby zawodowej.
Wskaz rodzaje świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy i
choroby zawodowej.
Podaj definicję środka ochrony indywidualnej, środków ochrony zbiorowej oraz maszyny.
Wskaż podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie wyposażania stanowisk pracy w
maszyny.
Kiedy należy wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ
prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia,
których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru?
Do jakich budynków jest wymagane opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?
Wymień trzy podmioty, które wspomagają służby BHP.
Jaką instytucje skrót UDT i czym ona się zajmuje?
Wyjaśnij pojęcie „zdrowie psychiczne”,
Zdefiniuj pojęcie stresu w pracy.
Opisz model stresu w pracy wg. Robert Karaska.
Co to jest „łańcuch przeżycia”?
Jaki jest stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów w przypadku prowadzenie
resuscytacji u osoby dorosłej?
Co to jest AED?
Co określa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Opisz trójkąt spalania.
Wymień podstawowe środki gaśnicze oraz ich sposób działania.
Wymień i opisz grupy pożarów.
Wyjaśnij skrót: R E I 240.
Wymień państwowe organy nadzoru nad warunkami pracy.
Jakie są zadania Państwowej Inspekcji pracy?
Wymień wszystkie normy tworzące zintegrowany system zarządzania jakością,
bezpieczeństwem i higieną pracy.
Jaki jest nadrzędny dokument zintegrowanego systemu zarządzania i co powinien zawierać.
W jakim celu i jak często organizowany jest audit wewnętrzny w firmie posiadającej
zintegrowany system zarządzania.

34. Jakie są korzyści dla firmy z wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością,
bezpieczeństwem i higieną pracy.
35. Zagrożenia globalne- efekt cieplarniany- co go powoduje i jak można mu zapobiegać?
36. Wpływ nowelizacji w 2017 r. ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie z 1996 r. na
poprawę gospodarki odpadami komunalnymi?
37. Wymień formy i rodzaje szkoleń BHP wynikające z Ustawy Kodeks pracy oraz czasookresy
ich przeprowadzania.
38. Omów poszczególne etapy instruktażu stanowiskowego.
39. Wymień i omów zasady kształcenia wg. Półturzyckiego.
40. Czym jest i komu podlega służba bhp?
41. Jakie obowiązki w zakresie szkoleń bhp ma służba bhp?
42. Rola służby bhp w skutecznym zapobieganiu chorobom zawodowym.
43. Rola służby bhp w konsultacjach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

