Безпека життєдіяльності і основи охорони праці
тести 1й рівень

1. Безпека життєдіяльності- це наука про:
Технічні пристрої
Людину
Навколишнє середовище
Надзвичайні ситуації

2. Визначте твердження,що найточніше висвітлює завдання безпеки
життєдіяльності
Забеспечення повної безпеки
Виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з екзо- та ендогенними факторами
Виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобоми,інформацією та умовами
надзвичайних ситуацій
Захист населення від зброї масового враження

3. Наука,що вивчає інформаційну взаємодію між людиною і машиною
називається:
Інформатика
Інженерна психологія
Ергономіка
Кібернетика

4. ГДР у безпеці життєдіяльності ,охороні праці,біофізиці тощо це:
Германська Демократична Республіка
Гранично допустимий рівень
Головний діючий ризик
Головне джерело радіації

5. ГДК у безпеці життєдіяльності ,охоронні праці,біофізиці тощо це:
Глобальна демократична кооперація

Гранично допустима концентрація
Головна діюча концентрація
Градус кельвіна

6. При отруєнні через кишково -шлунковий тракт після промивання шлунку:
Дають потерпілому солодку і гарячу каву або чай
Дають потерпілому активоване вугілля для адсорбції
Дають потерпілому будь-які антибіотики
Дають потерпілому валідол

7. За характером дії на організм хімічні небезпечні фактори поділяють на
Серцеві
Канцерогенні
Аерозольні
Рідинні та легкорозчинні

8. Що роблять люди підчас грози
Ховаються під деревом
Сідають на землю
Ховаються в вагончику
Тікають в приміщення

9. Як називають ті чинники життєвого середовища, які за певних умов
призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності,
захворювань і, навіть, до смерті, як наслідку захворювання?
Вражаючі фактори
Шкідливі фактори
Небезпечні фактори
Психолого-фізіологічні фактори

10. Доведено, що кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно і розуміє її
значення по своєму. Із чим повязує відчуття небезпеки більшість людей у
різних країнах світу?

Із політичним тероризмом
Із глобальними конфліктними ситуаціями, що виникають на міжнаціональному, етнічному, расовому
або релігійному грунті
Із буденними проблемами і повсякчасними клопотами(захистом життя, робочого місця, достатком у
сімї, здоровям близьких та рідних тощо)
Із загрозою глобального воєнного конфлікту і застосуванням ворогуючими сторонами ядерної зброї

11. Головна вимога до харчових добавок-це
Безпечність
Якість
Допустима добова доза
Зниження токсичності

12. Фізіологічно повноцінне харчування людей з урахуванням їх статі, віку,
характеру трудової діяльності, особливостей клімату та інших чинників,
називають
Раціональне харчування
Обмін речовин
Асиміляція
Дисиміляція

13. Продукти, що мають певні відхилення від Державного стандарту ,але вони
не можуть викликати скарг або зрушень у стані здоровя споживача,
називається
Безпечний продукт
Продукт зниженої якості
Нестандартний продукт
Забруднений продукт

14. Дозволені рівні споживання харчових добавок визначають шляхом
Хімічних дослідів
Токсикологічного експерименту
Біологічних дослідів
Визначення якості

15. Які фактори (позитивні і негативні) впливають на розвиток молодого
організму
Акселерація, гіподинамія, гетерохронізм, забруднення середовища радіонуклідами
Гіподінамія, харчування, спадковість, кліматичні зони
Фізичні навантаження, гіподинамія, стать, соціальне становище
Розумове навантаження, гіподинамія, вік, стать

16. Інтенсивність навантаження це
Кількість і якість виконаної роботи за певний період часу
Кількість і якість виконаної роботи за 12 годин роботи
Кількість і якість виконаної роботи за одиницю часу
Кількість і якість виконаної роботи за 10 хв

17. Масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі у
межах певного регіону, що значно перевищує звичайний рівень
захворювань, який реєструється на цій території, називається
Пандемія
Епідемія
Епідемічним спалахом
Епідемічним вогнищем

18. Здатність держави, суспільства, соціальної групи, особистості зберегти з
певною імовірністю достатні і захищені інформаційні ресурси та
інформаційні потоки для підтримки своєї життєдіяльності, стійкого
функціонування і розвитку, протистояти інформаційним небезпекам і
загрозам, негативним інформаційним впливам на індивідуальну і суспільну
свідомість і психіку людей , а також на компютерні мережі та інші технічні
джерела інформації, називається
Інформаційна безпека
Особиста безпека
Державна безпека

Немає вірної відповіді

19. Система поглядів, яка формується в людини впродовж життя під впливом
різних чинників на проблему здоровя це
Звичка
Спосіб життя
Біологічні потреби
Шкідливі звички

20. Найшвидше і найзгубніше алкоголь діє на клітини
Головного мозку
Серця
Печінки
Нирок

21. Організм, що містить нову комбінацію генетичного матеріалу отриманого з
використання генної інженерії, називається
Біологічний організм
Генетично-модифікований організм
Небезпечний організм
Біологічна зброя

22. Головний законодавчий акт нашої держави
Конституція України
Закон "Про охорону праці"
Закон "Про колективні договори"
Кодекс цивільного захисту.

23. Колективний договір укладається на
Один рік
Два роки
Три роки

Пять років

24. Піднімання і опускання вантажів жінками при постійному перенесенні
До 8 кг
До 7 кг
До 10 кг
До 12 кг

25. Піднімання і опускання вантажів жінками при періодичному перенесенні
До 12 кг
До 15 кг
До 10 кг
До 7 кг

26. НПАОП означає
Нормальні правові акти охорони праці
Номативні правові акти охорони праці
Нові правові акти охорони праці
Нематеріальні активи

27. ДБН означає
Добрі будівельні норми
Дорогі будівельні норми
Державні будівельні норми
Дорожні будівельні норми

28. ISO означає
Міжнародні норми
Між галузеві норми
Майбутні норми
Мірні норми

29. СНІП означає
Системні норми і правила

Строительные нормы и правила
Санітарні норми і правила
Систематичні норми і правила

30. Громадський контроль здійснюють
Народний контроль
Профспілки
Партії
Опозиція

31. Відомчий контроль здійснюють
Ради на місцях
Місцеві адміністрації
Міністерства і відомства
Кабінет міністрів

32. Регіональний контроль здійснюють
Ради на місцях і адміністрації
Профспілки
Міністерства
Партії

33. Трьохступеневий контроль - це
Відомчий
Адміністративно-господарський
Регіональний
Галузевий

34. Третя ступінь контролю здійснюється
Один раз на півріччя
Один раз на квартал
Один раз на місяць

35. Служба охорони праці підпорядковується бузпосередньо
Керівнику підрозділу
Власнику
Головному інженеру
Інженеру з охорони праці

36. Для підприємств, які використовують найману працю, фінансування заходів
охорони праці становлять від суми реалізованої продукції не менше
0,5 %
0,3 %
0,4 %
0.7%

37. Для бюджетних організацій фінансування заходів з охорони праці
становлять від фонду сплати праці не менше
0,1%
0,2%
0,05%
0,03 %

38. Раціональна організація робочого місця підвищує продуктивність праці
На 21 %
На 15 %
На 10 %
На 8 %

39. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводять протяго не більше
20 днів
15 днів
10 днів
5 днів

40. За результатами розслідування нещасних випадків невиробничого
характеру складається акт за формою

H-I
HT
НПВ
Довільної форми

41. Професійна адаптація-це адаптація
До природи
До погоди
До трудової діяльності
До дисципліни

42. Психологічний клімат в колективі залежить від
Керівника підприємства
Керівника і профспілкової організації
Керівника і виконавців
Міністра

43. Найпоширеніший вид конфлікту на підприємстві є
Міжособистісний
Керівник і проф. актив
Між бригадами
Між цехами

44. Радіоактивне випромінювання виникає в результаті розпаду
Ядер радіоактивних елементів
Електронів радіоактивних елементів
Молекул радіоактивних елементів
Протонів радіоактивних елементів

45. Аварії, що призводять до загибелі людей, називаються
Надзвичайною ситуацією
Стихійним лихом

Катастрофою
Ураганом

46. Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві
Матеріальні збитки підприємству
Погіршення морального клімату в колективі
Пожежі, вибухи , обвали, затоплення, утворення зон хімічного зараження
Урагани

47. Чи зобовязаний власник під час укладання трудового договору
проінформувати громадянина про небезпечні та шкідливі чинники на його
робочому місці, про його права і пільги
Ні
Так
Так, якщо громадянин цього вимагає
Ні, якщо громадянин цього не вимагає

48. Ким регулюються протиріччя між працівником і адміністрацією з питань
впровадження законодавства про працю
Відділом охорони праці
Комісією з трудових спорів
Органом Держнагляду за охороною праці
Галузевою профспілкою

49. Чи зобовязаний власник повернути у фонд соціального страхування кошти,
виплачені потерпілому за нещасний випадок, що стався з вини власника
Так, якщо цього вимагає профком
Ні
Так
Якусь частину

50. Який орган в Україні здійснює державне управління охороною праці
Держкомохоронпроці
Державна служба з надзвичайних ситуацій

Державна служба з питань з охорони праці
Міністерства і відомства

51. На роботах з підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і
перевірку знань з охорони праці
Щороку
Кожні три роки
Кожні пять років
Кожних півроку

52. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки зі студентами у період
практики під керівництвом персоналу підприємства
Підприємство
Навчальний заклад
Орган управління освіти
Міністерства

53. Вкажіть послідовність відповідальності працівників за порушення
законодавства з ОП
Адміністративна, Дисциплінарна, Матеріальна, Кримінальна
Кримінальна, моральна , матеріальна, дисциплінарна
Адміністративні, моральна, матеріальна, дисциплінарна
Матеріальна, кримінальна, дисциплінарна

54. Чи має право служба з надзвичайних ситуацій заборонити роботи, що
проводяться з порушенням пожежної безпеки
Ні
Так
Так, через керівника обєкта
Так, через керівника обєкта (відомства)

55. Коли проводять цільовий інструктаж
На робочому місці
Під час виконання іншої роботи

При прийняті на роботу
Під час звільнення

56. Фізичні небезпечні виробничі чинники
Це – рухомі машини, елементи обладнання, вироби, матеріали, підвищена або знижена температура
поверхонь обладнання чи матеріалів, небезпечна напруга електричної мережі тощо
Це –дія на людину їдких та подразнюючих речовин
Це – фізичні та нервово-психічні перевантаження
Це-розумова робота

57. Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не
повідомив
Не розслідується
Розслідується, якщо часу з моменту події пройшло не більше одного місяця
Розслідується, згідно заяви потерпілого,якщо часу з моменту події пройшло не більше одного року
Розслідується завжди

58. Чи може власник у колектиному договорі додатково встановлювати
працівникам пільги, не передбачені законодавством
Так
Так, за рахунок коштів підприємства
Ні
Так, за рахунок бюджетних коштів

59. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 Зберігається у
службі ОП протягом
Одного року
До тих пір, поки потерпілий працює на даному підприємстві
45 років
30 років

60. Най ефективніший засіб штучного дихання
Потерпілому підняти руки за голову і опустити
Вдувати повітря рот в рот потерпілого

Періодично натискати на грудну клітку потерпілого і відпускати
Проводити масаж серця

61. З яких коштів бюджетна організація сплачує штраф за нещасний випадок
Із коштів, віднесених на преміювання
Із фонду ОП підприємства
Із фонду зарплати
Із фонду матеріального заохочення

62. Вогнегасники, бочки з водою,відра,лопати тощо-це засоби пожежогасіння
Основні
Допоміжні
Первинні
Другорядні

63. Нещасний випадок на виробництві –це випадок, що спричинив працівникові
втрату працездатності терміном не менше за
Дві робочі зміни
Три дні
Один день
Місяць

