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BOZP - TESTY PRO OBOR 

ZEDNÍK,MALÍŘ 

 

Útvar praktického vyučování 

Stará Kysibelská 75 a 77  

Karlovy Vary Drahovice 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

1. Pracovní úraz je takový, který vznikne při: 

a) plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, 

b) při stravování, 

c) při cestě do zaměstnání. 

 

2. Žák je povinen ohlásit pracovní úraz: 

a) do 24 hodin po vzniku PÚ, 

b) do 48 hodin po vzniku PÚ, 

c) ihned, pokud je toho schopen. 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

3. K ochraně nohou na stavbě používáme: 

a) helmu, 

b) pracovní obuv, 

c) rukavice. 

 

4. První pomoc při úrazech je povinen: 

a) poskytnout každý v rozsahu svých znalostí a možností, 

b) poskytnout pouze zdravotník, 

c) poskytnout zaměstnanec podle svého uvážení. 

 

                                                                                                                             

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

5. Na jakém telefonním čísle v případě úrazu najdeme první pomoc? 

a) 155, 112, 

b) 156, 112, 

c) 158, 112. 

 

6.  El. zařízení pod proudem se hasí: 

a) vodním hasícím přístrojem, 

b) nehasí se, 

c) práškovým nebo sněhovým hasícím přístrojem. 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

7. Materiál ve skladu musí být skladován: 

a) tak, aby nedošlo k sesuvu nebo pádu materiálu, 

b) volně v regálech,  

c) libovolným způsobem. 

 

8. Pracovní doba prvního ročníku je? 

a) 6 hodin, 

b) 4 hodiny, 

c) 7 hodin. 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

9.  Za jakých podmínek musí být prováděno čištění elektrických stojů a 

zařízení: 

a) za dozoru osoby s elektrickou kvalifikací, 

b) za dozoru nadřízeného zaměstnance, 

c) při vypnutém stavu. 

 

10. Vzdálenost lešení od zdi je maximálně; 

a) 15 cm, 

b) 25 cm, 

c) 30 cm. 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

11. Kdy je žák povinen nosit žákovskou knížku? 

a) Žák není povinen u sebe nosit žákovskou knížku, 

b) žák je povinen žákovskou knížku nosit stále u sebe, 

c) žák nosí žákovskou knížku jen do školy. 

 

12. Žáci kterým byly poskytnuty OOPP, jsou povinni: 

a) přidělené OOPP nepoužívat, 

b) přidělené OOPP používat, jak jim to vyhovuje, 

c) přidělené OOPP používat při činnostech, pro které jim byly 

přiděleny. 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

13. Chlapci ve věku 16 – 18 let mohou přenášet břemena o váze 

maximálně: 

a) 10 kg, 

b) 15 kg, 

c)  20 kg. 

 

14. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti: 

a) do 15 kg, 

b) do 20 kg, 

c) do 25 kg 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

15. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat 

současně více než: 

a) jedna osoba, 

b) dvě osoby, 

c) tři osoby. 

 

16. Žebřík používaný pro výstup a sestup musí svým horním okrajem 

přesahovat výstupní plošinu o:  

a) 1100 mm, 

b) 900 mm, 

c) nemusí plošinu přesahovat. 

 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

17. Jaká povětrnostní situace zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 

při práci ve výškách? 

a) teploty vzduchu nad 25 °C, 

b) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

c) dohlednost v místě práce menší než 60 m. 

 

18. Přestávka na oběd trvá: 

a) 15 minut, 

b) 45 minut, 

c) 50 minut. 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

19. Za práci ve výšce se považuje práce, kdy jsou pracovníci ohrožení 

pádem z větší výšky než: 

a) 1200 mm, 

b) 2000 mm, 

c) 1500 mm. 

 

20. 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. 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

21. Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní 

opatření je třeba provádět požární dohled po dobu: 

a) nejméně 4 hodin, 

b) nejvýše 8 hodin, 

c) nejméně 8 hodin. 

 

22. Při jaké výšce pracovní podlahy nad terénem musí být použito dvou 

tyčové zábradlí s horní tyčí ve výšce 1100 mm se zarážkou proti pádu 

u podlahy výšky 150 mm? 

a) 1500 mm 

b) 2000 mm 

c) 2400 mm 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

23. Minimálně kolik osob musí provádět montáž HAKI lešení? 

a) 4 osoby, 

b) 1 osoba, 

c) 2 osoby. 

 

24. Míchačka může být plněna: 

a) pouze při rotujícím bubnu, 

b) kdykoli, 

c) při rotujícím bubnu, kromě případu přilévání vody do bubnu. 

 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

25. Sypký materiál v pytlích lze skladovat při ručním ukládání do výšky: 

a) 1200 mm, 

b) 1500 mm, 

c) 1800 mm. 

 

26. Do jaké vzdálenosti v prostorách a zařízeních školy je zakázáno 

kouřit? 

a) Kouřit není zakázáno, může se kouřit všude, 

b) kouřit se smí jen na toaletě, 

c) do vzdálenosti 100 m není dovoleno kouřit. 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

27. Výuka ve škole začíná? 

a) Ráno v 8 hodin, 

b) v 7 hodin a 15 minut, 

c) v 9 hodin. 

 

28. Výuka na pracovišti (Odborný Výcvik) začíná? 

a) Ráno v 7 hodin, 

b) v 8 hodin, 

c) v 7 hodin a 15 minut. 

 



Zkušební otázky pro ověření znalostí získaných školením žáků o 

BOZP a PO 

29. Jaké drogy či alkohol může žák nosit do školy nebo na pracoviště? 

a) Jedno pivo je povolené, 

b) žákům je zakázáno přinášet do školy nebo na pracoviště alkohol či 

jiné návykové látky, 

c) marihuana je povolená. 

 

30. Jaká je nejvyšší možná absence žáka pro jeho hodnocení? 

a) 25% 

b) 40% 

c) 45% 

 


