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Anotace/ nebo metodický list: Prezentace je určena k ověření znalostí 

ze školení žáků z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro žáky 1. 

ročníku oboru truhlář, slouží k seznámení s obsluhou základních strojů a 

bezpečností práce žáků školy, žáci jsou přezkoušeni z problematiky BOZP 

a PO.  



TEST BOZP a PO 

pro 1. ročník žáků 

oboru truhlář 



1) Při prořezávání materiálu ruční pilou:   

 a)  pokládáme končetiny pod pilový list ve snaze zabránit rychlému 

proříznutí,    

 b)  máme prsty mimo dráhu pilového listu,   

 c)  necháme odříznutou část materiálu volně padnout na nohu.    

 

2) Kladivo je pevně nasazeno a zafixováno k násadě (topůrku):   

 a)  vrutem,   

 b)  klínkem,    

 c)  vhodným hřebíkem. 

 

3) Při hoblování musí být materiál    

 a)  pevně upnutý,   

 b)  volně uložený na hoblici,    

 c)  opřen o kamarádova záda.  



4) Při používání dláta   

 a) neobracejme dláto proti ruce,  

 b) se klidně ohánějme bezohledně nástrojem, 

 c)  tlučeme kladivem proti ostří dláta.  

 

5) Při vrtání materiál  

 a) musí být  pevně upnut ve svěráku, nebo svěrkou,  

 b) vhodně položíme na pracovní desku stojanové vrtačky, aby nedošlo k 

protočení,  

 c) přidržujeme rukou přímo pod vrtákem.  

 

6) Při povolování zatažené svěrky  

 a) pozorujeme spolužáky,  

 b)  dáváme pozor na sjetí svěrky, která nám může způsobit záděru,  

 c)  zjišťujeme, kde se nachází učitel. 



7) Při práci jsme oblečeni   

 a)  do oděvu podle poslední módy doplněným o náramky a šperky,  

 b)  do ochranného oděvu, 

 c)  dlouhou vlající šálou, se sluchátka s přehrávačem.  

 

8) Při vrtání dbáme na  

 a) vhodné provrtání přívodního kabelu,  

 b)  vyvěšení přívodního kabelu tak, aby nedošlo k jeho provrtání, 

 c)  dobrý pocit z dobře vykonané práce.  

 

9) Přívodní kabel od vrtačky  

 a)  používáme jako prostředek pro nošení zavěšeného eletronářadí,  

 b)  používáme pro vytažení zástrčky ze zásuvky,  

 c)  zabezpečíme proti poškození, provrtání, přeříznutí, přejetí. 



10) Na odborném výcviku pracujeme  

 a)  povzbuzeni alkoholem, prostě usměvaví a šťastní,  

 b)  pod vlivem drog,  

 c)  odpočatí a soustředění.  

 

11) Při zjištění závady na elektrickém nářadí nebo zařízení žák:  

a)  nepokračuje v práci s vadným nářadím a závadu ohlásí svému 

nadřízenému,   

b)  pokračuje dále v práci se zvýšenou opatrností,  

c)  opraví závadu sám a po opravě pokračuje v práci. 
 

12)  Práškové hasící přístroje jsou nejvhodnější k hašení:  

 a)  sypkých hořlavých hmot jako piliny a hobliny,  

 b)  nábytku, svazků papíru a hořlavých kapalin,  

 c)  žhnoucích pevných hmot (pevná paliva).  



13) Sněhové hasící přístroje jsou nejvhodnější k hašení:  

 a)  elektrického zařízení pod napětím a hořlavých kapalin,  

 b)  pevných žhnoucích materiálů,   

 c)  hořlavých prachů. 

  

14) Žák je povinen ohlásit úraz vyučujícímu:  

 a)  do 24hod po vzniku pracovního úrazu, 

 b)  do 48hod po vzniku pracovního úrazu,  

 c)  ihned, pokud je toho schopen. 

  

15) Telefonní číslo rychlé záchranné služby je:  

 a)  155, 112  

 b)  156, 112  

 c)  158, 112  



16) Materiál ve skladu musí být skladován:  

 a)  tak aby nedošlo k sesuvu nebo pádu materiálu,  

 b)  volně v regálech,  

 c)  libovolným způsobem  

 

17) Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat ani na něm pracovat 

současně více než:  

 a)  jedna osoba, 

 b)  dvě osoby,  

 c)  tři osoby.  

 

18) Hlavní vypínač elektrické energie:  

 a)  nemusí být trvale přístupný, ale musí být viditelně označený,  

 b)  musí být viditelně označený, 

 c)  musí být trvale přístupný a viditelně označený  



19) Při nažehlování pásky: 

 a)  použijeme napařování, proto vždy zkontrolujeme množství vody v 

žehličce     

 b)  přidržujeme pásku, opatrně přejíždíme žehličkou přes prsty, tak 

abychom se nepopálili, 

 c)  nepřejíždíme teplou žehličkou přes přívodní kabel 

 

 20) Na pracovišti 

 a)  máme na podlaze dostatečně velké množství odřezků, cítíme se tak 

spokojeně, 

 b)  pro bezpečnou práci udržujeme stálý pořádek, 

 c)  házíme drobnými odřezky po spolužácích. 

 

21) Výuka ve škole začíná? 

 a)  Ráno v 8 hodin, 

 b)  v 7 hodin a 15 minut, 

 c)  v 9 hodin.  



22) Výuka na odborném výcviku začíná? 

  a)  Ráno v 7 hodin, 

  b)  v 8 hodin, 

  c)  v 7 hodin a 15 minut. 

 

23) Jaká je nejvyšší možná absence žáka pro jeho hodnocení? 

 a)  25 (%), 

  b)  40 (%), 

  c)  45 (%). 

 

 24) Konec výuky na odborném výcviku je pro 1. ročník: 

  a)  ve 14 hodin,  

 b)  ve 14 hodin 15 minut, 

 c)  v 15 hodin 15 minut.  



25) Přestávka na oběd trvá: 

  a)  15 minut, 

   b)  45 minut,  

   c)  50 minut. 

 

  26) O změně zdravotní způsobilosti je zákonný zástupce u nezletilého 

žáka: 

   a)  informovat školu neprodleně,  

   b)  informaci zachovat pro rodinu jako rodinné tajemství, 

   c)  informovat rodinného zpovědníka. 

 

   27) Práce, které žákovi nikdo neuložil, zvláště práce na strojích: 

   a)  nesmí žák vykonávat,  

   b)  může žák vykonávat, pouze za asistence a pomoci dalších žáků, 

   c)  smí žák vykonávat jen pokus e mu bude jen trochu chtít.    



28) Jakákoliv manipulace s elektřinou, plynem, ohněm, stlačeným 

vzduchem, manipulačními prostředky, jakož i práce na strojích, které 

žákům nebyly určeny: 

  a)  každý žák je dědicem šikovnosti Ferdy Mravence, může proto opravit 

závadu na vypínači, 

 b)  je přísně zakázána, 

  c)  je povolena. 

 

 29) Kouřit a plivat ve všech prostorách a zařízeních školy: 

  a)  je žákům dovoleno, když se nikdo nedívá, 

  b)  je na naší škole žákům dovoleno, 

  c)  je žákům přísně zakázáno. 

 

 30) Pokud by se žák dostavil na vyučování nebo akci školy pod vlivem 

alkoholu nebo jiné omamné látky: 

    a)  bude z tohoto vykázán a jeho absence považována za 

 neomluvenou,  

  b)  bude žáky a pedagogy chválen za statečnost a chlapáckost, 

  c)  bude po domluvě ostatními žáky následován  



 

 
  Dostupné z www.stavebniskolakv.cz ,  

materiál vznikl v rámci projektu  EU peníze středním školám, oblast podpory 
1.5 OP VK 
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