
Test – prawo pracy 

 

1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania: 

a. Może być odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał, w każdym czasie – 

niezwłocznie lub w określonym terminie 

b. Nie może być odwołany w okresie urlopu wypoczynkowego 

c. Nie może być odwołany w okresie urlopu wypoczynkowego i choroby 

2. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z chwilą: 

a. Rozwiązania pisemnego stosunku pracy 

b. Wygaśnięcia mandatu 

c. Upływu okresu określonego w umowie o pracę z wyboru. 

3. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie 

określonych w: 

a. Regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy 

b. Umowie o pracę  

c. Regulaminie lub statucie 

4. Umowa o zakazie konkurencji prowadzonej przez pracownika w stosunku do pracodawcy 

uregulowana w Kodeksie pracy 

a. Może być zawarta w dowolnej formie 

b. Pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej 

c. Pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej z datą pewną 

5. Pora nocna obejmuje: 

a. Osiem godzin między godzinami 21.00 a 7.00 

b. Osiem godzin między godzinami 22.00 a 6.00 

c. Sześć godzin między godzinami 23.00 a 5.00 

6. Dniami wolnymi od pracy są 

a. Niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy 

b. Niedziele i święta 

c. Oficjalne święta państwowe oraz soboty i niedziele. 

7. Pracodawca jest obowiązany: 

a. Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

b. Umożliwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

c. Nie przeszkadzać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

8. Państwo prowadzi politykę zatrudnienia zmierzającą do: 

a. Pełnego produktywnego zatrudnienia 

b. Możliwie pełnego zatrudnienia 

c. Możliwie całkowitego zatrudnienia 

9. Za zobowiązania wynikajże ze stosunku pracy powstałe przed przejściem części zakładu 

pracy na innego pracodawcę odpowiadają 

a. Dotychczasowy pracodawca 

b. Nowy pracodawca 

c. Dotychczasowy i nowy pracodawca solidarnie 

10. Przez nawiązanie stosunku pracy pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika 

a. Za wynagrodzeniem 

b. Za wynagrodzeniem oraz sprawowanie nadzoru nad jego pracą 

c. Za wynagrodzeniem oraz zapewnienia mu warunków do wykonywania pracy 



 


