
 

Etap regionalny  

Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

„Poznaj swoje prawa w pracy” 

Łódź, 7 marca 2018 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. Pracodawcą jest:  
A) zleceniodawca,  
B) jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także 

osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników, 
C) osoba prowadząca działalność gospodarczą.  
 

2. Czy pracownik może świadczyć pracę nieodpłatnie ?  
A) pracownik może świadczyć pracę nieodpłatnie,  
B) zrzeczenie się przez pracownika prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę 

jest z mocy prawa nieskuteczne,  
C) pracownik może otrzymać mniej niż wynagrodzenie minimalne.  

 

3. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 r. dla pracownika zatrudnionego 
w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi: 
A) 13 zł brutto za godzinę, 
B) 2000 zł. brutto, 
C) 2100 zł. brutto. 

 
4. Czy można wykonywać pracę bez umowy o pracę ?  

A) tak, można, ale tylko na okres „sprawdzenia” pracownika,  
B) nigdy nie można,  
C) można na okres do 3 miesięcy.  

 
5. Czy po umowie na okres próbny pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem umowę 

na czas nieokreślony?  
A) jest to bezwzględny obowiązek  
B) nie, zawiera się wówczas umowę na czas określony  
C) pracodawca sam decyduje o rodzaju umowy po upływie umowy na okres 

próbny 
 



6. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny, jeżeli okres próbny wynosi 3 
miesiące?  
A) umowy na okres próbny nie można rozwiązać za wypowiedzeniem  
B) 2 tygodnie  
C) 1 miesiąc.  

 
7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić 

po upływie?  
A) 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę,  
B) 2 miesięcy od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę,  
C) 3 miesięcy od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.  
 
 

8. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od:  
A) okresu zatrudnienia u danego, a także poprzedniego pracodawcy, jeśli 

nastąpiło przejęcie zakładu przez obecnego pracodawcę,  
B) ogólnego stażu pracy, jeżeli przerwa między stosunkami pracy nie przekracza 3 

miesięcy,  
C) ogólnego stażu, bez względu na przerwy w pracy.  

 
9. Do celów rozliczenia czasu pracy pracownika, przez tydzień należy rozumieć: 

A) 7 dni od poniedziałku do niedzieli, 
B) dowolne 7 kolejnych dni ustalonych przez pracodawcę w porozumieniu  

z pracownikiem, 
C) 7 kolejnych dni kalendarzowych, począwszy od pierwszego dnia okresu 

rozliczeniowego.  
 
 

10. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę:  
A) przysługują co najmniej 2 niedziele wolne od pracy w miesiącu, 
B) przysługuje co 4 niedziela wolna od pracy, 
C) przysługuje skorzystanie co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od 

pracy    
 
 

11. Czy święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż 
niedziela obniża wymiar czasu pracy ?  
A) obniża, ale nie w zakładach świadczących usługi dla ludności,  
B) nie obniża,  
C) obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 

 
 
12. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany 

system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie 
dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do: 
A) 10 godzin, 
B) 12 godzin, 
C) 13 godzin. 

 
13. 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. 
 

14. Pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia za przepracowany miesiąc: 
A) w kilku ratach, z czego wysokość jednej raty nie może być niższa niż 1000 zł, 
B) co najmniej raz w miesiącu, 
C) tylko raz w miesiącu. 

 

15. 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. 

 
16. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu ? 

A) TAK, w każdej sytuacji 
B) TAK, gdy okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu 

wymagają obecności pracownika w zakładzie pracy 
C) nigdy nie można odwołać pracownika z urlopu. 

 
17. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej 

jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż: 
A) 14 kolejnych dni kalendarzowych 
B) 10 kolejnych dni kalendarzowych 
C) 10 dni roboczych. 

 
18. Prawo do pierwszego urlopu młodociany uzyskuje: 

A) z upływem miesiąca od rozpoczęcia pierwszej pracy 
B) dopiero po roku pracy 
C) z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. 

 
19. Pora nocna dla pracownika młodocianego przypada: 

A) między godzinami 22:00 a 6:00 
B) między godzinami 23:00 a 7:00 
C) obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. 
 

20. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się z tytułu 
ukończenia szkoły wyższej: 
A) 8 lat, 
B) 6 lat, 
C) 10 lat.  
 

21. Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy: 
A) pracodawca 
B) związki zawodowe 
C) pracownik służby bhp zatrudniony w zakładzie pracy. 

 
22. Kiedy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież  

i obuwie robocze ? 
A) zawsze 
B) pracodawca dostarcza odzież roboczą wg uznania i płaci za to pracownik 
C) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu 

zabrudzeniu; ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 
 



 
23. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy: 

A) tylko odzież roboczą 
B) wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony 
przed zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub 
szkodliwych czynników w środowisku pracy 
C) wyposażenie stosowane przez służby pierwszej pomocy i ratownicze. 

 
24. Kiedy powinny być organizowane szkolenia bhp: 

A) w czasie pracy 
B) w czasie wolnym od pracy 
C) w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika. 

 
25. W jakim terminie należy sporządzić protokół powypadkowy: 

A) w dniu zdarzenia wypadkowego 
B) nie później niż w terminie 3 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku 
C) nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. 

 
26. Stanowisko pracy to: 

A) przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której 
pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę 

B) inaczej otoczenie pracy, tworzy je zespół czynników materialnych i społecznych,  
z którymi styka się pracownik podczas wykonywanej pracy 

C) ogół elementów ożywionych i nieożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych 
w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich 
wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności. 
 

27. Do jakich czynników zaliczamy drgania mechaniczne działające na organizm człowieka 
przez kończyny górne ? 
A) fizycznych 
B) chemicznych 
C) biologicznych. 
 

28. Jaka minimalna temperatura powinna być zapewniona w pomieszczeniach Szkoły,  
w których odbywają się zajęcia dla uczniów: 
A) 14 oC 
B) 18 oC 
C) 21 oC 

 

29. Co to jest praca na wysokości: 
A) to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 

1 m nad poziomem podłogi lub ziemi 
B) to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 0,5 m 

nad poziomem podłogi lub ziemi 
C) to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości mniejszej niż 1 m 

nad poziomem podłogi lub ziemi. 
 

30. Kiedy pracodawca zapewnia pracownikom nieodpłatnie napoje ? 
A) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami 

atmosferycznymi przekracza 28 oC 
B) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami 

atmosferycznymi przekracza 29 oC 
C) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami 

atmosferycznymi przekracza 30 oC. 
 



31. Podczas prac spawania lub cięcia metali za pomocą palnika lub łuku elektrycznego, 
pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi następujący środek ochrony 
indywidualnej: 
A) półmaskę filtracyjną, 
B) osłony twarzy i oczu, 
C) środki umożliwiające doprowadzenie powietrza.  

 

32. Pracodawca stosujący w zakładzie substancje chemiczne lub mieszaniny chemiczne 
niebezpieczne powinien posiadać: 
A) kartę charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej,  
B) kartę techniczną substancji lub mieszaniny niebezpiecznej,  
C) kartę gwarancyjną substancji lub mieszaniny niebezpiecznej.  

 

33. Jaki środek ochrony zastosujemy w pierwszej kolejności w pomieszczeniu na 
stanowisku pracy klejenia obuwia Butaprenem, celem usunięcia szkodliwych czynników 
chemicznych z miejsca ich powstawania: 
A) wentylację grawitacyjną całego pomieszczenia, 
B) klimatyzację,  
C) wentylację mechaniczną stanowiskową odciągową. 

 

34. Do montażu rusztowań metalowych można dopuścić pracownika, który: 
A) posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie montażu rusztowań, np. typu 

warszawskiego,  
B) posiada stosowne uprawnienia w zakresie montażu rusztowań  
C) potwierdził na piśmie szkolenie stanowiskowe w zakresie przewidzianym dla 

robotnika budowlanego 
 

35. W pomieszczeniach, w których prowadzone są procesy pracy związane  
z niebezpieczeństwem oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży się 
na pracowniku, powinny być: 
A) wyposażone w prysznice bezpieczeństwa i oddzielne prysznice do 

przemywania oczu  
B) wyposażone w kurtyny powietrzne przy wejściach, 
C) wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimna wodą bieżącą 

 


