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Bq/m3A

BqB

SvC

1. Objemová aktivita radonu (OAR) má jednotku
554

 na 0A

na polovinuB

na 25 %C

2. Schopnost látky zeslabovat záření charakterizuje polotloušťka d. Na jakou hodnotu klesne původní 
dávkový příkon po průchodu záření gama vrstvou látky o tloušťce 2d?

292

základní dokument pracoviště se zdroji ionizujícího záření, který vypracuje držitel povolení (žadatel 
o povolení)

A

rozpracovaný vnitřní havarijní plán na pracovišti se zdroji ionizujícího zářeníB

program kontrol na pracovišti se zdroji ionizujícího zářeníC

3. Program monitorování je
615

po jejímž překročení je nutno zastavit práce se zdroji ionizujícího záření na pracovišti do rozhodnutí 
SÚJB

A

jejíž překročení je nutno ohlásit regionálnímu centru SÚJBB

jejíž překročení je podnětem k následnému šetření o příčinách překročení této úrovněC

4. Vyšetřovací úroveň je monitorovací úroveň
706

spolu souvisí vztahem A = lambda/NA

spolu souvisí vztahem A = lambda. NB

spolu vzájemně nesouvisíC

5. Aktivita radionuklidu A a počet jeho atomů N
218

1 – 2 GyA

20 GyB

10 mGyC

6. První příznaky akutní nemoci z ozáření se mohou projevit při celotělovém ozáření už při obdržení 
dávky cca

386

radiační pracovníkA

oprávněný lékař, provádějící lékařský dohledB

držitel povolení, pro nějž evidenci zpravidla zajišťuje dohlížející osobaC

7. Evidenci osobních dávek pracovníků kategorie A uchovává
457

stejnáA

horšíB

lepšíC

8. Energetická rozlišovací schopnost polovodičových detektorů záření gama je ve srovnání se 
scintilačními detektory

232

míru stochastických účinkůA

relativní riziko vzniku stochastických účinkůB

jen relativní riziko fatální rakoviny orgánů a tkáníC

9. Tkáňový váhový faktor wT používaný při výpočtu efektivní dávky vyjadřuje
404
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počet částic alfa, vystupujících z povrchu látky o hmotnosti 1 kgA

počet přeměn atomů radonu v hmotnostní jednotce látky za jednotku časuB

počet atomů radonu v hmotnostní jednotce látkyC

10. Hmotnostní aktivita 222Rn je
235

neA

závisí na typu ozářeníB

ano, tkáňová reakce má charakteristický klinický obrazC

11. Lze jednoznačně určit tkáňovou reakci vyvolanou ionizujícím zářením dle klinických příznaků
357

leukémieA

kožní změny na rukouB

genetické účinkyC

12. Prvním dokumentovaným případem poškození ionizujícím zářením byly
387

fotoefektA

emise brzdného zářeníB

Comptonův rozptylC

13. Při které interakci fotonů s prostředím dochází k úplné absorpci energie fotonu?
277

fotoefektA

emise brzdného zářeníB

Comptonův rozptylC

14. Který z následujících typů interakcí není interakcí fotonů s prostředím?
250

prošetřit příčiny a zjistit důsledky výkyvu sledované veličinyA

ohlásit tuto skutečnost nadřízenému pracovníkoviB

údaj zaznamenat a uchovávatC

15. Při překročení záznamové monitorovací úrovně je nutno
629

musí mít odpovídající a platné oprávnění zvláštní odborné způsobilosti vydané SÚJBA

stačí odpovídající praxeB

musí být absolventem VŠ technického směruC

16. Dohlížející osoba, respektive osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou
437

radon a krátkodobé produkty jeho přeměny ve vzduchuA

ozařovač krveB

přírodní draslík 40K obsažený v potravinách a v pitné voděC

17. Jako zdroj vnitřního ozáření neoznačujeme
479

každého občana a každý pobytový prostorA

radiační pracovníkyB

pracovníky a pracoviště provádějící činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochranyC

18. Odvozené limity pro ozáření směsí dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové 
řady se vztahují na

557

pouze u dohlížejících osobA

pouze u osob vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochranyB

u všech radiačních pracovníkůC

19. Držitel povolení a registrant zajišťuje vzdělávání a ověřování znalostí a způsobilost k bezpečnému 
výkonu radiační činnosti

444
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je monitorovací úroveň určující od jaké hodnoty měřené veličiny se mají naměřené hodnoty 
zaznamenávat a uchovávat

A

je monitorovací úroveň, jejíž překročení je třeba hlásit regionálnímu centru SÚJBB

je monitorovací úroveň, jejíž překročení signalizuje nedostatky v radiační ochraněC

20. Záznamová úroveň
717
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