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Instrukcja: Odpowiedź prawidłową proszę zakreślić kółkiem  
 
 
 1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje: 

A)  Najwyższa Izba Kontroli 

B)  Państwowa Inspekcja Pracy 

C)  Prokuratura. 

 
2. Kiedy dochodzi do nawiązania stosunku pracy? 

A)  w dniu zawarcia umowy o pracę 
B)  z dniem jej podpisania 

C)  w terminie   określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli 

terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. 

 

3. Kto może dokonać wypowiedzenia umowy o pracę? 

A)  tylko pracownik 

B)  tylko pracodawca 

C)  pracownik i pracodawca. 

 
4. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny, jeżeli okres próbny wynosi  

          3 miesiące? 

A)  umowy na okres próbny nie można rozwiązać za wypowiedzeniem 

B)  2 tygodnie 

C)  1 miesiąc. 

 
5. Czy w świadectwie pracy pracodawca wpisuje informację o udzielonej karze porządkowej? 

A)  jest to bezwzględny obowiązek 

pracodawcy 

B)  tej informacji nie podaje w świadectwie pracy 

C)  pracodawca podaje tylko informację o karze 
nagany. 

 
 

6. Czy po umowie na okres próbny pracodawca musi zawrzeć umowę na czas nieokreślony? 



A)  TAK, ale dotyczy to tylko pracownicy w ciąży 

B)  NIE 

C)  po umowie na okres próbny pracodawca obligatoryjnie musi zawrzeć umowę na czas 
określony. 

7. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu w ciągu: 

A) 5 dni B)  21 dni C)  14 dni. 

 
8. Ile pracodawca może potrącić z wynagrodzenia bez zgody pracownika w razie egzekucji 

          świadczeń alimentacyjnych? 

A)  100% wynagrodzenia pracownika 
B)  1/2 wynagrodzenia pracownika 

C)  do wysokości 3/5 wynagrodzenia. 

 

9. Pożyczka  udzielona  pracownikowi  z  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych  

może  być potrącona przez pracodawcę: 

A)  tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie 

B)  za ustną zgodą pracownika 
C)  bez zgody pracownika. 
 

10.   Czy  pracodawca  ma  obowiązek  przedłużyć  do  dnia  porodu  umowę  zawarta  w  celu 

         zastępstwa 

nieobecnego pracownika? 
A)  tak, pracodawca ma taki obowiązek 

B)  nie, w tym przypadku pracodawca nie ma takiego obowiązku 

C)  tak, ale tylko gdy umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży. 

 
11.   Czy pracownicę w ciąży wolno delegować poza stałe miejsce pracy? 

A)  tak, ale tylko za jej zgodą 

B)  tak, nawet bez jej zgody 
C)  nie, pracownicy w ciąży nigdy nie wolno delegować poza stałe miejsce pracy. 
 

12.   Czy pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy? 

A)  nie może 

B)  może, ale tylko u pracodawcy udzielającego tego urlopu 

C)  może, jednak nie u pracodawcy udzielającego tego urlopu. 

 
13.   W jakim wymiarze udzielany jest urlop ojcowski? 

A)  2 tygodnie B)  1 tydzień C)  1 miesiąc. 

 

14.   Ile przerw na karmienie przysługuje pracownicy karmiącej dziecko piersią ? 

A)  jedna 15 minutowa B)  dwie półgodzinne C)  dwie godzinne. 

 

15.   Czy ustalając wymiar urlopu proporcjonalnego: 

A)  niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca 

B)  niepełnego kalendarzowego miesiąca pracy nie uwzględnia się 
C)  Niepełny kalendarzowy miesiąc uwzględnia się, pod warunkiem, że pracownik ma co 

najmniej 5 lat stażu pracy. 

 
16.   Czy sposób  rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na uprawnienia pracownika do 

        ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? 

A)  ekwiwalent nie przysługuje przy rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stron 

B)  ekwiwalent nie przysługuje, gdy umowa jest rozwiązania bez zachowania okresu 

wypowiedzenia z winy pracownika 

C)  sposób  rozwiązania  umowy  o  pracę  nie  ma  wpływu  na  uprawnienia  

pracownika  do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 



 

17.   Czy przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na uprawnienia pracownika do 

ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? 

A)  TAK, ekwiwalent nie przysługuje, gdy przyczyną rozwiązania umowy jest likwidacja 

i upadłość zakładu pracy 

B) TAK, ekwiwalent nie przysługuje, gdy rozwiązanie umowy następuje z winy 

pracownika, np. z powodu dokonania przez niego kradzieży 

C)  przyczyna  rozwiązania  umowy  o  pracę  nie ma wpływu  na  uprawnienia 

pracownika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 

 
18.   Czy umowa w celu przygotowania zawodowego może być poprzedzona umową na okres 

         próbny? 

A)  TAK, jest to obowiązek 
B)  pracodawca może zaproponować taka umowę 

C)  NIE, umowa w celu przygotowania zawodowego nie może być poprzedzona umową 

na okres próbny. 

 

19.   Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzyga: 

A)  sąd pracy B)  sąd cywilny C)  sąd karny. 

 
20.   Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem: 

A)  1 roku B)  2 lat C)  3 lat. 

 
21.   Kto odpowiada za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy? 

A)  pracodawca 

B)  związki zawodowe 

C)  pracownik służby bhp zatrudniony w zakładzie pracy 

 

22.   Czy odzież robocza pracownika musi spełniać określone normy? 

A)  TAK, musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach 

B)  NIE 
C)  TAK, ale dotyczy to tylko i wyłącznie zawodów medycznych. 

 

   23. Umowa o pracę to umowa:  

     A. starannego działania  

     B. rezultatu 

     C. mieszana (starannego działania z koniecznością osiągnięcia rezultatu wpisanego w umowie) 

 

   24. Stosunkiem pracy nie jest: 

A.   powołanie 

B.   wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umowy zlecenie 

C.    spółdzielcza umowa o pracę  

   25.  Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika: 

A.        bez względu na podstawę prawną tego stosunku 

B.        za wyjątkiem mianowania  

C.        za wyjątkiem mianowania, wyboru i powołania  

  26.  Pracodawcą jest jednostka organizacyjna: 

A. tylko ta, która posiada osobowość prawną   

B. jednostka organizacyjna nie może być pracodawcą, pracodawcą musi być osoba fizyczna   

C. która posiada lub nie posiada osobowości prawnej  

 

  27. Rodzaje umów o pracę w celu przygotowania zawodowego: 



A. na czas nieokreślony lub – wyjątkowo – na czas określony  

B. na czas nieokreślony lub na czas określony  

C. na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony 

  28. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres: 

A. do 3 miesięcy 

B. do 3 miesięcy z możliwością przedłużania o kolejne miesiące,  jeśli pracownik ma być 

zatrudniony przy wykonywaniu innego rodzaju pracy 

C. do 3 miesięcy z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejne 3 miesiące,  jeśli 

pracownik ma być zatrudniony przy wykonywaniu tego samego rodzaju pracy  

 

  29. Umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie drugiego 

        miesiąca ciąży: 

A. ulega przedłużeniu do dnia porodu 

B. ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta  

C. ulega przedłużeniu do dnia planowanego porodu  

 

  30. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 

        miesiące:  

A. uważa się, że pracownik od dnia następującego po upływie okresu jest zatrudniony na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 

B. pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony po 

potwierdzeniu tego przez inspektora pracy lub sąd pracy  

C. pracownik pozostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony 

 

   31. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę 

         na czas określony dłuższy niż 33 miesiące w przypadku, gdy wskaże obiektywne przyczyny 

         leżące po jego stronie: 

      A. w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia nawiązania stosunku pracy  

      B. w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia  

      C. w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia 

32. Zamieszczony na maszynie znak CE oznacza, że: 

A) Maszyna została wyprodukowana w Unii Europejskiej 

B) Maszyna spełnia wymagania minimalne 

C) Maszyna spełnia wymagania zasadnicze 

 

33. Która z wymienionych prac jest pracą szczególnie niebezpieczną? 

A) Praca na wysokości 

B) Praca wykonywana w warunkach przekroczenia NDN 

C) Praca wymagająca użycia przez pracownika ŚOI 

 

34. Środkami ochrony zbiorowej zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości nie są: 

A) Balustrady ochronne 

B) Siatki ochronne 

C) Siatki bezpieczeństwa 

 

 

 

35. Czy osoby montujące i demontujące rusztowania drewniane muszą posiadać uprawnienia? 

 



A) Tak 

B) Nie  

C) Przepisy nie regulują tej kwestii 

 

 

 

 

 

 

 

 


