
TEST KONKURSOWY ,,ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ” 

 

Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, którą należy oznaczyć symbolem X. 

 

1. Czy stojąc na drabinie można prowadzić ścinkę pilarką spalinową?: 

a) tak, gdy drabina jest stabilna, 

b) tak, gdy pracujący posiada uprawnienia i jest doświadczonym pilarzem, 

c) tak, gdy drabina posiada haki zaczepowe i jest ustawiona pod odpowiednim kątem, 

d) nie można prowadzić ścinki pilarką stojąc na drabinie. 

 

2. Zagrożeniem wypadkowym w gospodarstwie rolnym nie jest: 

a) zniszczone schody, 

b) brak barierki schodów, 

c) porządek w pomieszczeniu, 

d) nieutwardzona nawierzchnia podwórza. 

 

3. Co będzie oznaką prawidłowo przygotowanego podwórza gospodarstwa rolnego, które 

zminimalizuje zagrożenia wypadkowe? 

a) brak osłon na mechanizmach napędowych, 

b) wady konstrukcyjne budynków, 

c) zły stan techniczny maszyn, 

d) uprzątnięte podwórze. 

 

4. W jakim województwie liczba wypadków z grupy ‘upadek osób” zakończona wypłatą 

jednorazowego odszkodowania była w 2019 roku najwyższa? 

a) podlaskim, 

b) lubelskim, 

c) warmińsko-mazurskim, 

d) śląskim. 

 

 

 

 

 

Uwaga: prosimy wypełnić wszystkie swoje dane kontaktowe, jest to warunkiem przystąpienia do konkursu. 

 

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

 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………..…………………………………….. 

 

kod pocztowy …………..……. miejscowość …………………...….…………… tel. kontaktowy …………….…….......... 

 

Profil produkcji ………………………………………………………………………..…………………………………… 
Jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. wykorzystanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mojego wizerunku w tym zwielokrotnianie go wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i 

metodami, rozpowszechnianie i publikowanie w celach związanych z przebiegiem Konkursu; oświadczam, że wykorzystanie wizerunku nie narusza niczyich 

dóbr osobistych ani innych praw; niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie; zobowiązuje się do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 

zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, (Dz. U. z 2019r., poz.1387 z późn. zm.).  

 

 

 

……………………………                       ………………………… 

      miejscowość i data       podpis uczestnika konkursu 

 



5. Kto nadaje Znak Bezpieczeństwa KRUS? 
a) Dyrektor Oddziału KRUS, 

b) Prezes KRUS, 

c) niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników, 

d) wójt/burmistrz/prezydent miasta danej gminy. 

 

6. Jak prawidłowo należy wysiadać z ciągnika rolniczego? 

a) w kierunku zejścia skierowane są plecy, czyli tak jak podczas wchodzenia, a schodzący 

przez cały czas podtrzymuje się uchwytów do tego przeznaczonych, 

b) w kierunku zejścia skierowana jest twarz, schodzący przez cały czas podtrzymuje się 

uchwytów do tego przeznaczonych, 

c) zeskakiwanie z ciągnika twarzą w kierunku zejścia, 

d) zeskakiwanie z ciągnika plecami w kierunku zejścia. 

 

7. W pomieszczeniach inwentarskich, w których znajdują się poddasza użytkowe, otwory 

w stropach służące do zrzucania pasz i słomy: 
a) należy zlikwidować. 

b) zabezpiecza się balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na 

wysokości co najmniej 1,1 m i listew przypodłogowych o wysokości co najmniej 0,15 m, 

licząc od poziomu stropu pod poddaszem, 

c) zaleca się trwale zabezpieczyć drewnianą osłoną, 

d) zabezpiecza się balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na 

wysokości co najmniej 0,5 m i listew przypodłogowych o dowolnej wysokości, licząc od 

poziomu stropu pod poddaszem. 

 

8. Drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna, tzn. wykonana z 

mocnych podłużnic oraz mocnych i solidnie przymocowanych do podłużnic szczebli z 

zachowaniem odstępów między szczeblami przeciętnie: 

a) ok. 20 cm i szerokości drabiny co najmniej 45 cm, 

b) ok. 30 cm i szerokości drabiny co najmniej 40 cm, 

c) ok. 30 cm i szerokości drabiny co najmniej 28 cm, 

d) ok. 15 cm i szerokości drabiny co najmniej 20 cm 

 

9. Działalność rolnicza to działalność  w zakresie: 

a) produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

b) produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybnej, 

c) produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, 

d) działy specjalne. 

 

10. Drabina przystawna powinna być ustawiona przy ścianie w sposób: 

a) pod kątem 85° w stosunku do podłoża i wystawać 50 cm ponad płaszczyznę wchodzenia, 

b) pod kątem 65-75° w stosunku do podłoża i wystawać 75 cm ponad płaszczyznę 

wchodzenia, 

c) pod kątem 50-60° w stosunku do podłoża i wystawać 100 cm ponad płaszczyznę 

wchodzenia, 

d) w zależności od podłoża na jakim jest ustawiona. 

 

11. Wśród zdarzeń z grupy ,,upadek osób” zgłoszonych do KRUS w 2019 roku najczęściej 

odnotowano: 

a) upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych,   

b) upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew,  

c) upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych,  

d) upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych.  

 

 



12. Progi w wejściach w budynkach inwentarskich, stopnie: 
a) powinny być wysokie i nieoznaczone, 

b) należy oznaczyć w sposób widoczny np. pomalowane w żółto-czarne pasy lub oklejone 

taśmą ostrzegawczą,  

c) powinny być niewidoczne, 

d) należy koniecznie zlikwidować. 

 

Pytanie opisowe:  

Zasady BHP dotyczące prawidłowych szlaków komunikacyjnych w obrębie gospodarstwa rolnego 

minimalizujące ryzyko wypadku wskutek upadku (należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne, 

pogodę, rodzaj nawierzchni etc.).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


