
 

Etap regionalny  
Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

„Poznaj swoje prawa w pracy” 
Łódź, 1 marca 2017 r. 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………. 

Szkoła: ……………………………………………………………………………………………… 

Instrukcja: 

1. arkusz należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz wpisać nazwę swojej szkoły  
2. za każdą poprawną odpowiedź do zadania uzyskasz 1 punkt,  
3. tylko jedna odpowiedź jest poprawna,  
4. zaznacz wyraźnie odpowiedź kółkiem,  
5. jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, postaw znak „X” a następnie zaznacz 

kółkiem odpowiedź, która uważasz za prawidłową. 
 Powodzenia  

1. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy powstała 
A) w 1945 r. 
B) w 1919 r.  
C) w 1989 r. 
 
 

2. Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym 
to:  
A) umowa zlecenie 
B) umowa o dzieło  
C) umowa o pracę. 

 

3. Ile razy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny? 
A) zawsze przy zmianie rodzaju pracy 
B) tylko raz przy zmianie rodzaju pracy 
C) maksymalnie 3 razy przy zmianie rodzaju pracy. 

 
4. Ile może trwać umowa na czas określony? 

A) maksymalnie 33 miesiące 
B) do 5 lat 
C) nie ma określonego terminu. 

 
 

5. Kto może wystąpić z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia 
między stronami? 
A) tylko pracownik 
B) pracownik lub pracodawca 
A) zawsze pracodawca. 

 



6. Pracownik podjął zatrudnienie u pracodawcy i po 2 miesiącach zachorował. Kiedy 
pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn 
niezawinionych? 
A) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 
miesiące 
B) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 6 miesięcy 
C) z pracownikiem w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca nigdy 
nie może rozwiązać umowy o pracę. 

 

7. Kiedy pracodawca ma obowiązek wskazać pracownikowi przyczyny wypowiedzenia 
umowy o pracę? 
A) w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony 
B) w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub 
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony 
C) zawsze, jest to niezależne od rodzaju umowy. 

 

8. Ile wynosi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, w razie gdy pracownik 
uległ wypadkowi przy pracy lub w drodze do pracy? 
A) 100 % podstawy wymiaru 
B) 50% podstawy wymiaru 
C) 80% podstawy wymiaru. 

 
9. Ile w roku 2017 wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę brutto pracownika 

zatrudnionego na cały etat? 
A) 1850 zł  
B) 1780 zł  
C) 2000 zł. 

 
10. Ile maksymalnie godzin pracy w danej dobie łącznie z godzinami nadliczbowymi może 

pracownik świadczyć pracę na rzecz pracodawcy w systemie podstawowym: 
A) 8 godzin 
B) 12 godzin  
C) 13 godzin. 

 

11. Z jakim wyprzedzeniem pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy 
przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład? 
A) co najmniej na 1 tydzień wcześniej 
B) co najmniej na 2 tygodnie wcześniej 
C) wystarczy 3 dni wcześniej. 

 
 

12. Ile godzin wynosi tygodniowa norma czasu pracy? 
A) 8 godzin  
B) przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym 

okresie rozliczeniowym 
C) 40 godzin. 

 
13. Kobieta została zatrudniona na czas określony wynoszący 4 miesiące. W pierwszym 

miesiącu pracy przyniosła zaświadczenie o ciąży (3 miesiąc):  
A) pracodawca czeka do końca czwartego miesiąca na rozwiązanie umowy o pracę  
B) umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu  
C) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. 

 



14. Czy urlop może być udzielony w sobotę? 
A) TAK, gdy sobota jest dniem pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika 

rozkładem czasu pracy 
B) urlop wypoczynkowy nigdy nie może być udzielony w sobotę 
C) TAK, ale tylko pracownikowi młodocianemu. 

 
 

15. Czy pracownikowi, który pozostaje w zatrudnieniu, można wypłacić ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy? 
A) TAK 
B) NIE 
C) tylko na prośbę pracownika. 

 

16. Do kiedy należy wykorzystać urlop zaległy? 
A) do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego 
B) do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego 
C) do dnia 31 grudnia następnego roku kalendarzowego. 

 

17. Czy pracownik młodociany może pracować w godzinach nadliczbowych i w porze 
nocnej? 
A) TAK, może pracować w godzinach nadliczbowych, ale nie w porze nocnej 
B) TAK, może pracować w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej 
C) NIE, takiego pracownika nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani 

w porze nocnej. 
  

 
18. Czy pracownik młodociany ma prawo do urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych? 

A) TAK, pracownik młodociany ma prawo do urlopu bezpłatnego w okresie ferii 
szkolnych 

B) NIE, pracownik  młodociany nie ma prawa do urlopu bezpłatnego w okresie ferii 
szkolnych 

C) pracodawca w okresie ferii szkolnych sam wysyła pracownika młodocianego na urlop 
bezpłatny. 
 

19. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która pracuje 7 godzin na dobę, 
zatrudniona jest w wymiarze: 
A) 8/7 etatu 
B) 7/8 etatu 
C) pełen etat. 

 

20. Pracownik, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu 
czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian: 
A) wynagrodzenie i dodatek w wysokości 100% 
B) dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu 

rozliczeniowego  
C) wynagrodzenie lub dzień wolny – o sposobie rekompensaty decyduje pracownik. 
 

21. Koszty badań profilaktycznych ponosi: 
A) zawsze pracownik 
B) pracodawca 
C) pracownik i pracodawca dzielą się tymi kosztami. 

 



22. Co to jest ryzyko zawodowe? 
A) ryzyko zawodowe to wpływ zagrożeń na środowisko naturalne 
B) ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń 

związanych z pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u 
pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych (np. uraz, choroba 
zawodowa) w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku 
pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania 

C) ryzyko zawodowe to ryzyko utraty mienia przez pracodawcę i poniesienia przez niego 
strat ekonomicznych. 
 

23. Na jakich stanowiskach pracownik, nawet po wyrażeniu zgody, nie może używać 
własnej odzieży i obuwia roboczego? 
A) na stanowisku, na którym są wykonywane prace związane z bezpośrednią 

obsługą maszyn i innych urządzeń albo prace powodujące intensywne 
brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub 
promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi 

B) dotyczy to tylko pracowników wykonujących zawód medyczny, np. lekarz 
C) na każdym stanowisku pracy. 

 

24. Kiedy pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy? 
A) gdy jest zbyt gorąco  
B) gdy jest zbyt zimno 
C) gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. 
 

25. Co to jest wypadek przy pracy? 
A) zdarzenie, które spowodowało śmierć pracownika 
B) zdarzenie nagłe, które nastąpiło w drodze do pracy 
C) zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, 
które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. 

 
26. Co to jest czynnik niebezpieczny występujący w procesie pracy?  

A) to czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może 
prowadzić do urazu bądź natychmiastowego pogorszenia się stanu zdrowia a 
nawet śmierci 

B) to czynnik, który spowodować może obniżenie sprawności ruchowej 
C) to czynnik, który może spowodować zatrucie a nawet śmierć. 

 
27. Co to jest stres? 

A) stres to reakcja psychofizjologiczna organizmu na korzystne i szkodliwe bodźce 
występujące w środowisku 

B) stres to reakcja psychofizjologiczna organizmu na niekorzystne i szkodliwe 
bodźce występujące w środowisku 

C) stres to reakcja psychofizjologiczna organizmu na bodźce szkodliwe i nieszkodliwe 
występujące w środowisku. 

 
28. Co to są substancje i mieszaniny mutagenne? 

A) substancje i mieszaniny, które w przypadku przyjmowania drogą pokarmową, 
wchłaniania drogą pokarmową lub przez skórę mogą być przyczyną 
dziedzicznych wad genetycznych 

B) substancje i mieszaniny, które w przypadku przyjmowania drogą pokarmową, 
wchłaniania drogą pokarmową lub przez skórę mogą być przyczyną raka 



C) substancje i mieszaniny, które w przypadku przyjmowania drogą pokarmową, 
wchłaniania drogą pokarmową lub przez skórę mogą być przyczyną szkodliwych 
skutków u potomstwa, innych niż wady genetyczne. 
 

29. Jaka przerwa przysługuje pracownikom pracującym przy obsłudze monitora 
ekranowego? 
A) co najmniej 15-minutowa przerwa po każdej godzinie pracy  
B) pracownikowi pracującemu przy obsłudze monitora ekranowego nie przysługuje 

żadna przerwa. 
C) co najmniej 5-minutowa przerwa po każdej godzinie pracy  

 

30. W jakich warunkach mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze? 
A) jedynie w warunkach, w których wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego 

sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i 
krótkotrwałego ich wykorzystania albo istniejących okoliczności, których 
pracodawca nie może zmienić 

B) jedynie jako dojścia do stanowisk pracy 
C) drabiny nigdy nie mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze. 

 
31. Z uwagi na przekroczenie w stolarni wartości NDS pyłu drewna na stanowisku pracy 

„stolarz” pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi następujący środek 
ochrony indywidualnej: 
A) półmaskę z pochłaniaczem gazowym 
B) ochronniki słuchu 
C) półmaskę filtracyjną.  

 
32. Jakiego rodzaju działania w pierwszej kolejności podejmuje pracodawca w celu ochrony 

pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas (po przekroczeniu 
wartości NDN hałasu): 
A) rozwiązania techniczne i organizacyjne (tj. wytłumienie głośnej pracy maszyn, 

skrócenie czasu ekspozycji na hałas)  
B) nie podejmuje żadnych specjalnych działań 
C) wyłącznie zaopatrza pracowników w indywidualne ochrony słuchu,  

 
33. Jaki środek ochrony zbiorowej zastosujemy w pierwszej kolejności w pomieszczeniu na 

stanowisku pracy spawania elektrycznego celem usunięcia szkodliwych czynników dla 
zdrowia (czynników chemicznych, pyłów) z miejsca ich powstawania podczas 
spawania?: 
A) wentylację grawitacyjną całego pomieszczenia 
B) wentylację mechaniczną stanowiskową odciągową 
C) ekrany i parawany ochronne. 

 
34. Maszyna: 

A) powinna posiadać co najmniej dwa wyłączniki zatrzymania awaryjnego niezależnie od 
występującego ryzyka 

B) może nie posiadać wyłącznika zatrzymania awaryjnego  
C) powinna posiadać zawsze tyko jeden wyłącznika zatrzymania awaryjnego 

 
35. Wypadek przy pracy w wyniku którego jeden pracownik stracił palec a drugi pracownik 

doznał ogólnych obrażeń ciała, pracodawca jest obowiązany zgłosić: 
A) właściwemu  prokuratorowi i okręgowemu inspektorowi pracy  
B) inspektorowi sanitarnemu  
C) społecznemu inspektorowi pracy i inspektorowi pracy 

 


