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1. Vyberte správne naložený kamión: 
 

       
 

2. V zásielke do seba zaklinené figúry dreva: 
a. môžu byť, len to treba oznámiť obsluhe vykladača 
b. môžu byť, len to treba oznámiť preberačom dreva 
c. nesmú byť 

 
3. Prinášať a požívať alkoholické nápoje a iné toxické látky a fajčiť na území 

Mondi SCP: 
a. je zakázané  
b. je zakázané, ale v aute ich môžem mať 
c. alkoholické nápoje a iné toxické látky sú zakázané, okrem mäkkých drog 

 
4. Nosiť prilbu, bezpečnostnú obuv s oceľovou špicou a reflexnú vestu: 

a. je vašou povinnosťou iba, keď to situácia vyžaduje 
b. je vašim právom, keď to situácia vyžaduje 
c. je vašou povinnosťou po celý čas pobytu na území Mondi SCP 

 
5. Popruhy uvoľňovať môžem: 

a. popruhy uvoľňujte až na mieste na to určenom tesne  pred vykládkou, keď 
som prvý v rade na vykladanie 

b. už pred vstupom do areálu Mondi SCP 
c. kdekoľvek po vstupe do areálu Mondi SCP 

 
6. Bezpečná vzdialenosť od miesta vykládky kamióna je: 

a. 30 m 
b. 20 m 
c. 15 m 

 
7. V prípade zaseknutia popruhu:  

a. odrežem kovové časti a zvyšnú časť nechám tak 
b. požiadam o pomoc strojníka vykladača 
c. vyleziem na zostavu a uvoľním popruh 

 
8. Maximálna povolená rýchlosť na komunikáciách v Mondi SCP je: 

a. 20 km/hod 
b. 30 km/hod 
c. 40 km/hod  
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9. Vyberte nesprávne naloženú a zabezpečenú figúru na návese: 

 
 

10. Čistenie kamiónov je dovolené: 
a. až na mieste na to určenom a označenom tabuľkou 
b. až mimo územia Mondi SCP 
c. kdekoľvek po vyložení 

 
11. Splachovať olej do kanalizácie: 

a. je možné len po jeho posypaní nasiakavou látkou 
b. je možné až po nahlásení úniku oleja 
c. je zakázané 

 
12. V prípade vzniku úrazu: 

a. obkreslím zraneného, informujem predáka drevoskladu a závodný hasičský 
útvar v Mondi SCP  

b. informujem predáka drevoskladu, závodný hasičský útvar v Mondi SCP a 
odídem 

c. poskytnem postihnutému prvú pomoc, informujem predáka drevoskladu 
a závodný hasičský útvar v Mondi SCP 

 
13. Pohybovať sa mimo určených priestorov pre dovoz dreva je:  

a. dovolené 
b. dovolené iba v prípade nepriaznivého počasia 
c. zakázané 

 
14. Po opustení kabíny kamióna:  

a. vypnem motor a zabezpečím auto proti pohybu a neoprávnenému použitiu 
b. vypnem motor 
c. zamknem kamión, ale motor môžem nehať bežať 

 

15. Počas uvoľňovania popruhov, ak máte podozrenie, že figúra je nestabilná:  
a. nevenujem tomu pozornosť a pokračujem v uvoľňovaní 
b. pokračujem v uvoľňovaní, ale dávam si väčší pozor 
c. požiadam operátora vykladača o pomoc 

 

16. Dodržiavať počas jazdy dopravné značenie: 
a. je dovolené 
b. je povinné 
c. je povinné ak to okolnosti umožňujú 


