
SZKOLENIE- WÓZKI WIDŁOWE 
 

Imię i nazwisko:        Data: 

 

Test składa się z 25 pytań wielokrotnego wyboru 
 

1. Wyróżniamy  

a. wózki widłowe podnośnikowe 

b. wózki widłowe unoszące 

c. wózki widłowe boczne 

d. wózki widłowe czołowe 
 

2.  Osoba podejmująca pracę jako kierowca wózków jezdniowych w innym zakładzie pracy 

a.  jest zobowiązana ukończyć powtórnie kurs kierowców wózków 

b.  musi odbyć szkolenie w ramach instruktażu stanowiskowego i po jego ukończeniu otrzymać nowe 

zezwolenie na kierowanie wózkami w danym zakładzie pracy 

c.  może korzystać z posiadanych uprawnień z poprzedniego zakładu pracy 

d.  nie potrzebuje dodatkowych szkoleń  
 

3. Wózki widłowe służą do 

a. podnoszenia ładunków 

b. holowania 

c. prac załadowczych 

d. transportu ładunków 
 

4. Ze względu na rodzaj napędu wyróżnia się wózki 

a. benzynowe 

b. dieslowe 

c. akumulatorowe 

d. elektryczne 
 

5. Codzienna obsługa i kontrola wózków 

a. powinna być wykonywana codziennie na początku dnia pracy lub zmiany 

b. wystarczy wykonywać ją raz na dwa tygodnie 

c. do jej przeprowadzenia potrzeba specjalnych narzędzi 

d. osobą odpowiedzialną za jej przeprowadzenie jest operator wózka 
 

6. Przed uruchomieniem wózka należy dokonać kontroli  

a. kół 

b. akumulatora 

c. układu kierowniczego 

d. układu hydraulicznego 
 

7. Po zakończeniu pracy należy 

a. odprowadzić wózek na wyznaczone miejsce postoju 

b. widły pozostawić w górnym położeniu, tak by nie przeszkadzały innym 

c. widły pozostawić w dolnym położeniu, maszt odchylić do przodu 

d. zaciągnąć ręczny hamulec i wyłączyć stacyjkę 
 

8. Wózki zasilane gazem obsługiwać może 

a. każdy pracownik 

b. każdy pracownik posiadający uprawnienia do prowadzenia wózków  

c. każdy pracownik posiadający uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych oraz został 

dodatkowo przeszkolony w zakresie pracy z butlami LPG 

d. każda osoba powyżej 18 roku życia 



 

9.  Jeśli kierowca wózka zauważy wyciek w układzie hydraulicznym, powinien 

a.  zgłosić ten fakt przełożonemu i pracować dalej 

b. pracować dalej i obserwować wyciek, ewentualnie uzupełniać stan oleju, 

c. przerwać pracę i poinformować o tym przełożonego 

d. próbować sam naprawić zauważoną usterkę 
 

10. W jakich przypadkach właściwe jest prowadzenie wózka tyłem  

a. jeśli ładunek utrudnia widoczność 

b. podczas zjazdu ze wzniesienia  

c. nigdy nie jest wskazane 

d. jeśli ładunek wystaje poza obrys wózka 
 

11. Z jakimi ładunkami można pracować przy użyciu wózka widłowego? 

a. ciężar ładunków nie może przekraczać udźwigu wózka 

b. ciężar ładunków może przekraczać udźwig wózka o 50kg 

c. pracować można z dowolnym ładunkiem, ładunek może wystawać poza obrys wózka 

d. pracować można tylko z ładunkami, które są stabilne i ułożone w bezpieczny sposób 
 

12. Nadmierne obciążenie  

a. może spowodować oderwanie tylnych kół od podłoża 

b. może spowodować przechył wózka w kierunku ładunku 

c. może spowodować utratę stateczności pojazdu 

d. nie stanowi żadnego zagrożenia 
 

13. Udźwig zredukowany to dopuszczalna masa ładunku jaką może podnieść wózek 

a. powyżej 3300 mm 

b. do 3300 mm 

c. do 2800 mm 

d. nie jest ograniczony 
 

14. Czynności opuszczania, podnoszenia i ruchu masztu nie wolno wykonywać 

a. podczas jazdy z ładunkiem 

b. podczas prób obciążeniowych 

c. podczas stertowania 

d. podczas postoju 
 

15. Zaznacz prawidłowe zdania 

a. Nie można przechylać masztu w przód, gdy ładunek znajduje się na widłach 

b. Maszt można przechylać w przód, gdy ładunek znajduje się na widłach 

c. Nie wolno przewozić  niezabezpieczonych ładunków przekraczających wysokość tylnej osłony 

d. Ładunki przekraczające wysokość tylnej osłony można przewozić, ale z zachowaniem ostrożności 
 

16. Wózka widłowego podnośnikowego nie należy prowadzić po  

a. nierównym podłożu 

b. po podłożu o niewystarczającej wytrzymałości 

c. podłożu, na którym znajdują się wycieki oleju, czy smaru 

d. wózki widłowe można prowadzić po każdym podłożu niezależnie od rodzaju i stanu nawierzchni 
 

17. Na pochyłościach 

a. wózek należy prowadzić przy zmniejszonych prędkościach 

b. można zakręcać wózkiem 

c. wózek z ładunkiem prowadzi się ładunkiem do góry 

d. wózek należy prowadzić prosto w dół lub w górę pochyłości. 
 



18. Ruszanie i hamowanie powinno odbywać się w sposób 

a. kontrolowany 

b. płynny i powolny 

c. szybki i dynamiczny 

d. bezpieczny 
 

19. Skuteczne i bezpieczne hamowanie zależy w dużej mierze od 

a. warunków pogodowych 

b. warunków drogowych 

c. temperatury otoczenia 

d. masy całkowitej wózka 
 

20. Czynności zabronione operatorowi wózka to 

a. podnoszenie ludzi 

b. podnoszenie ładunków nad ludźmi 

c. wjeżdżanie na rampy 

d. jazda wózkiem do przodu przy ograniczonej widoczności 

 

21. Paleta euro to 

a.  taka, która została dopuszczona do obrotu w ramach Europejskiego Porozumienia Paletowego UIC 

b.  każda drewniana paleta 

c.  paleta oznakowana symbolami REE 

d. paleta drewniana płaska, jednopłytowa,  czterowejściowa, bez skrzydeł o wymiarach  800 x 

1200 mm 

 

22. W czasie jazdy wózkiem i z ładunkiem 

a.  maszt powinien być maksymalnie położony na kabinę 

b. maszt nie może być położony na kabinę 

c. widły powinny być uniesione na wysokość ok. 30 cm 

d. widły powinny znajdować się na wysokości 150 cm 

 

23.  Zagrożenia jakie powstają przy eksploatacji wózków to 

a.  niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym 

b.  niebezpieczeństwo poparzenia się kwasem siarkowym lub elektrolitem 

c. wybuch lub pożar wózka zasilanego gazem propan-butan, albo gazem ziemnym 

d. eksploatacja wózków akumulatorowych jest bezpieczna i nie ma żadnych zagrażających czynników  

 

24. Przy eksploatacji wózków z napędem elektrycznym 

a.  nie można kłaść narzędzi na ogniwach akumulatora 

b.  nie wolno używać ich, kiedy instalacja elektryczna jest uszkodzona 

c.  nie można używać ich w pomieszczeniach o wyziewach żrących oraz w pomieszczeniach 

niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym – jeżeli wózek nie jest przystosowany  

d. naprawy instalacji elektrycznej dokonuje się tylko, kiedy bateria akumulatorów jest podłączona 

 

25.   W przypadku wypadku należy 

a.  zabezpieczyć miejsce wypadku 

b.  zawiadomić służby ratunkowe 

c.  zorientować się czy poszkodowany jest przytomny 

d. zorientować się czy poszkodowany jest oddycha 

 

 

 


