
       Konkurs dla rolników na temat wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym
pt. „Dbam o bezpieczeństwo w gospodarstwie” 

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

Adres ………………………………………………………………………….

Nr telefonu……………………………………………….

     1.  Przebywanie osób na ładunkach objętościowych podczas transportu jest:
            a)    dozwolone pod warunkiem nie przekraczania prędkości 20 km/h
            b)    niedozwolone
            c)    dozwolone, jeśli wysokość ładunku nie przekracza 3 m

     2.  Wysokość bezpiecznej barierki schodów mających więcej niż 5 stopni wynosi: 
            a)    0,7 m
            b)    1,1 m

  c)    0,5 m

  3.  By nie  upaść  podczas  wychodzenia  z  ciągników,  przyczep i  maszyn  rolniczych
należy: 

   a)    wysiadać  twarzą  (przodem)  do  stopni  (szczebli),  trzymając  się  przy  tym
uchwytów, najlepiej  oburącz (podobnie, jak przy z schodzeniu z drabin, starać
się utrzymywać trzy punkty podparcia); 

           b)   korzystać ze stopni, drabinek i podestów oraz uchwytów zamontowanych przez
producenta;

           c)    obie odpowiedzi są prawidłowe. 
  

      4. Włazy stropowe powinny być zabezpieczone: 
            a)    barierką na wysokości 1,1 m i listwą przypodłogową 0,15 m wysokości 
            b)    barierką o wysokości 0,7 m
            c)    nie są wymagane żadne zabezpieczenia.

 5. Zabezpieczenia wąskich i głębokich wykopów przed osunięciem ziemi stosujemy,   
gdy:

            a)   ich głębokość przekracza 1 m
            b)  są wykonane narzędziami prostymi
            c)   grunt jest sypki.

       6. Zimą trakty komunikacyjne na podwórzu (ścieżki) należy:
            a)   oznaczyć plastikową taśmą o biało-czerwonych pasach
            b)   na bieżąco odśnieżać i posypywać piaskiem
            c)    wyłożyć gumowymi, antypoślizgowymi chodnikami

  7. Podczas każdej przerwy w pracy sprzętu rolniczego, napęd powinien być:
      a) wyłączony
      b) zabezpieczony przed osobami postronnymi
      c) przestawiony na obroty jałowe → verte

       8. Poniższy znak oznacza:



          a) konieczność stosowania osłony
          b) konieczność stosowania  osłony zastawnej
          c) niebezpieczeństwo elementów ruchomych

      9. Podwórze gospodarstwa rolnego powinno mieć nawierzchnię:
          a)   betonową
          b)   trawiastą 
          c)   wyrównaną, utwardzoną i uporządkowaną.

      10. Przycisk typu „grzybek” do awaryjnego zatrzymania maszyny to:
            a) środek ochrony zbiorowej 
            b)  środek ochrony indywidualnej
            c) element ułatwiający pracę

       11. Osłony stałe maszyny lub urządzenia powinny być mocowane  w sposób:
            a) uniemożliwiający ich otwarcie lub demontaż, ze względu na zagrożenie
            b) na specjalnych zaczepach otrzymujących je w pozycji stale zamkniętej podczas  

pracy
            c) umożliwiający ich otwarcie lub demontaż wyłącznie przy użyciu narzędzi

       12.  Jeżeli ktoś się zrani należy w pierwszej kolejności:
     a) położyć na ranę gazę
     b) zatamować krwotok, uciskając miejsce powyżej krwawiącej rany
     c) usunąć przedmioty, które są w ranie

       13.  Ile osób można przewozić w kabinie ciągnika podczas pracy:
     a) nie wolno przewozić żadnej osoby
     b) kilka -  jeżeli ciągnik jest zaopatrzony w odpowiednie siedzenia
     c) zgodnie z dowodem rejestracyjnym

       14.  Hamowanie biegu piły tarczowej:
             a)  jest dopuszczalne przy użyciu specjalistycznych przedmiotów
             b) jest niedopuszczalne
             c) jest dopuszczalne przez podanie materiału obrabianego

  15. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu w KRUS-ie, który 
wskutek      choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej:

        a) 2 tygodnie
        b) 30 dni
        c) 3 miesiące


