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Kapitola 1

Legislativa

1. Radioaktivní látka, u které je sou£et podíl· aktivit radionuklid· a p°íslu²ných zpro²´ovacích
úrovní aktivity men²í nebo rovna 1

a) je drobným zdrojem ionizujícího zá°ení

b) je nevýznamným zdrojem ionizujícího zá°ení

c) není jako zdroj ionizujícího zá°ení klasi�kována

2. Cílem limitování ozá°ení ve vztahu ke stochastickým ú£ink·m je

a) zabránit, aby se mohly stochastické ú£inky projevit

b) omezit pravd¥podobnost jejich vzniku na míru pokládanou za p°ijatelnou

c) sníºit pravd¥podobnost moºných následk· pod 0,1%

3. Na pracovi²ti s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu musí být prove-
deno m¥°ení k posouzení, zda jsou p°ekro£eny referen£ní úrovn¥

a) 300 Bq ·m−3 pro pr·m¥rnou objemovou aktivitu radonu v ovzdu²í p°i výkonu práce
nebo 1 mSv za rok pro efektivní dávku, která nezahrnuje dávku obdrºenou z ozá°ení
z p°írodního pozadí a z ozá°ení radonem a z produkt· jeho p°em¥ny

b) 1 000 Bq ·m−3 pro pr·m¥rnou objemovou aktivitu radonu v ovzdu²í p°i výkonu práce
nebo dávkový p°íkon 0,5 µGy · h−1

c) Autorizované limity pro koncentrace K, U a Th

4. Pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení existují v rámci:

a) plánované expozi£ní situace

b) existující expozi£ní situace

c) a i b jsou správn¥

5. Pracovi²t¥ v rámci plánovaných expozi£ních situací jsou tato:

a) paluba letadla p°i letu ve vý²ce nad 8 km a pracovi²t¥ s materiálem se zvý²eným
obsahem p°írodního radionuklidu

b) pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu

c) pracovi²t¥ s probíhající t¥ºbou radioaktivního nerostu
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6. Pracovi²t¥m s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu na kterém se
provádí níºe uvedené £innosti, není pracovi²t¥ NORM:

a) získávání geotermální energie

b) výroba fosfátových hnojiv, výroba kyseliny fosfore£né nebo termická výroba fosforu

c) su²árna uranového koncentrátu

7. Dávková optimaliza£ní mez pro reprezentativní osobu je:

a) 250 µSv/rok

b) 500 µSv/rok

c) 1 mSv/rok

8. Na pracovi²ti se zvý²eným ozá°ením z p°írodního zdroje zam¥stnavatel je povinnen za°adit
svého pracovníka jako radia£ního pracovníka kategorie A:

a) jestliºe m·ºe p°ekro£it ro£ní efektivní dávku 1 mSv

b) jestliºe m·ºe p°ekro£it ro£ní efektivní dávku 6 mSv

c) jestliºe m·ºe p°ekro£it ro£ní efektivní dávku 3 mSv z vnit°ního a 3 mSv z vn¥j²ího
ozá°ení

9. Pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu je mimo jiné:

a) pracovi²t¥, kde je p°ítomen zdroj 226Ra

b) pracovi²t¥ v podzemí

c) pracovi²t¥, kam se m·ºe dostat Rn z niº²ích podlaºí

10. Pokud na pracovi²ti m·ºe ozá°ení pracovníka p°ekro£it efektivní dávku 6 mSv/rok

a) pracovi²t¥ je nutno intenzivn¥ odv¥trávat

b) na pracovi²t¥ mají p°ístup pouze pracovníci se zvlá²tní odbornou zp·sobilostí

c) pracovi²t¥ s povaºováno za pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z radonu

11. Vlastník budovy s obytnou místností, v níº bylo zji²t¥no p°ekro£ení referen£ní úrovn¥ pro
Rn, je povinen

a) provést opat°ení, aby referen£ní úrove¬ nebyla p°ekro£ena

b) provést opat°ení na sníºení ozá°ení na hodnotu tak nízkou jak lze rozumn¥ dosáhnout
p°i zohledn¥ní v²ech hospodá°ských a spole£enských hledisek

c) zamezit p°ístup do místnosti

12. Opat°ení k provedení optimalizace radia£ní ochrany na pracovi²ti s moºným zvý²eným
ozá°ením z radonu jsou

a) z m¥na reºimu práce na pracovi²ti

b) sníºení po£tu osob pracujících na pracovi²ti

c) realizace dodate£ných stín¥ní

13. Pracovník na pracovi²ti s moºným zvý²eným ozá°ením z Rn musí být:

a) za°azen mezi pracovníky kategorie A
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b) seznámen s výsledky m¥°ení na pracovi²ti

c) za°azen mezi pracovníky se zkráceným pracovním úvazkem

14. Jaká je referen£ní úrove¬ OAR pro m¥°ení ve vnit°ním prost°edí budov s obytnými a
pobytovými místnostmi:

a) 200 Bq ·m−3

b) 300 Bq ·m−3

c) 400 Bq ·m−3

15. Jaká je hodnota ro£ního pr·m¥ru objemové aktivity radonu ve vzduchu, p°i jejímº p°e-
kro£ení je vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností povinen provést opat°ení,
která sniºují míru ozá°ení:

a) 2 000 Bq ·m−3

b) 3 000 Bq ·m−3

c) 400 Bq ·m−3

16. Pro hodnocení maximálního p°íkonu prostorového dávkového ekvivalentu ve vztahu k re-
feren£ní úrovni je rozhodující hodnota:

a) stanovená ve vý²ce 1 m nad podlahou a ve vzdálenosti 0,5 m od st¥ny

b) stanovená ve vý²ce 0,5 m nad podlahou a ve vzdálenosti 1 m od st¥ny

c) stanovená ve vý²ce 1 m nad podlahou a v kontaktu se st¥nou

17. P°i jaké úrovni PPDE je nam¥°ená hodnota zaznamenána do protokolu o m¥°ení a místo
m¥°ení vyzna£eno v situa£ním plánku objektu:

a) 0,1 µSv · h−1

b) 1,0 µSv · h−1

c) 0,5 µSv · h−1
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Kapitola 2

Základy fyziky ionizujícího zá°ení pro

pot°eby radia£ní ochrany

1. Radioaktivní p°em¥na

a) m·ºe být jak exoergický, tak i endoergický proces

b) je vºdy exoergický proces

c) je vºdy endoergický proces

2. P°i p°em¥n¥ alfa se energie p°em¥ny rozd¥lí tak, ºe

a) energie £ástice alfa a odraºeného jádra se sob¥ rovnají

b) v¥t²inu energie odná²í odraºené jádro

c) v¥t²inu energie odná²í £ástice alfa

3. Dosah £ástic alfa z radionuklidových zdroj· ve vzduchu je °ádu

a) desítek mm

b) desítek cm

c) desítek m

4. Elektrony ztrácejí v látce energii p°edev²ím

a) ionizací a excitací atom· látky a coulombovským rozptylem na jádrech atom·

b) ionizací a excitací atom· látky a buzením �erenkovova zá°ení

c) ionizací a excitací atom· látky a buzením brzdného zá°ení

5. Nejd·leºit¥j²í mechanismy interakce foton· s látkou jsou

a) koherentní (Thomson·v) rozptyl, Compton·v rozptyl, fotojaderné reakce

b) fotoelektrický jev, Compton·v rozptyl, tvorba pár· elektron-pozitron

c) fotoelektrický jev, Compton·v rozptyl, fotojaderné reakce

6. Prahová energie tvorby pár· elektron-pozitron v poli jádra je

a) 1,022 MeV

b) 3,066 MeV
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c) 0,511 MeV

7. Ú£inný pr·°ez fotoefektu rychle roste

a) s rostoucím protonovým £íslem látky a s rostoucí energií foton·

b) s rostoucím protonovým £íslem látky a s klesající energií foton·

c) s klesajícím protonovým £íslem látky a s rostoucí energií foton·

8. Jsou-li mate°ský a dce°iný radionuklid v radioaktivní rovnováze, pak

a) je v dané látce stejný po£et jader obou radionuklid·

b) aktivity obou radionuklid· se sob¥ rovnají

c) oba radionuklidy emitují ve st°ední hodnot¥ stejný po£et £ástic ionizujícího zá°ení za
jednotku £asu

9. P°i vnit°ní konverzi je excita£ní energie jádra p°edána

a) elektronu na n¥které z vnit°ních slupek elektronového obalu atomu

b) elektronu na n¥které z vn¥j²ích slupek elektronového obalu atomu

c) elektronu na libovolné slupce v elektronovém obalu se stejnou pravd¥podobností

10. Z hlediska ú£ink·, detekce a vyuºití ionizujícího zá°ení jsou v p°eváºné v¥t²in¥ p°ípad·
nejd·leºit¥j²ími efekty v látce

a) vývin tepla

b) jaderné reakce a zm¥ny chemických vazeb

c) ionizace a excitace atom· látky

11. Co platí o principu vzniku zá°ení gama radionuklid·?

a) fotony jsou vyza°ovány p°ímo p°i p°em¥n¥ mate°ského radionuklidu na sv·j dce°inný.
Jedná se o konkuren£ní proces k p°em¥n¥ alfa a beta

b) fotony jsou vyza°ovány p°i p°echodu jádra dce°inného radionuklidu z jeho excitova-
ného stavu do stavu základního; energie fotonu je dána rozdílem energií t¥chto dvou
stav·

c) foton je emitován z atomového obalu p°i p°echodu elektronu z vy²²í energetické hladiny
na niº²í. Energie fotonu je charakteristická pro daný prvek
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Kapitola 3

Veli£iny v dozimetrii

1. Hmotnostní aktivita £istého 238U je pom¥rn¥ nízká. Hlavním d·vodem je to, ºe tento
radionuklid má

a) velkou hustotu

b) dlouhý polo£as p°em¥ny

c) vysoké protonové £íslo

2. Radionuklidy v trvalé radioaktivní rovnováze mají stejné aktivity. Pro po£ty jejich atom·
v takové radioaktivní látce platí, ºe

a) jsou také stejné

b) jsou p°ímo úm¥rné jejich p°em¥nové konstant¥ λ

c) jsou p°ímo úm¥rné jejich polo£asu p°em¥ny T1/2

3. Který z krátkodobých dce°iných produkt· radonu se neuvaºuje p°i výpo£tu ekvivalentní
objemové aktivity radonu:

a) 218Po

b) 214Po

c) 210Pb

4. P°i deexcitaci atomového obalu se z n¥j mohou emitovat:

a) Auger elektrony

b) konverzní elektrony

c) zá°ení gama

5. P°i radioaktivní p°em¥n¥ elektronovým záchytem se ur£it¥ neemituje zá°ení:

a) charakteristické zá°ení X

b) gama

c) beta

6. Fluence £ástic klesá se vzdáleností L od bodového zdroje jako:

a) 1/L
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b) 1/L2

c) 1/L3

7. Hmotnostní sou£initel zeslabení nezávisí na:

a) tlou²´ce materiálu

b) efektivním protonovém £ísle materiálu

c) energii zá°ení

8. P°i popisu interakcí fotonového zá°ení s látkou se pouºívají 3 sou£initele. Který z nich má
nejvy²²í hodnotu pro daný materiály a danou energii zá°ení:

a) sou£initel zeslabení

b) sou£initel p°enosu energie

c) sou£initel absorpce energie

9. Veli£ina expozice je de�novaná pro:

a) v²echny materiály

b) pouze pro vzduch

c) pouze pro vodu

10. Jako opera£ní veli£ina pro monitorování ozá°ení osob se pouºívá:

a) ekvivalentní dávka

b) efektivní dávka

c) osobní dávkový ekvivalent
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Kapitola 4

Biologické ú£inky ionizujícího zá°ení a

stanovení dávek

1. Jaká je pravd¥podobnost deterministických ú£ink·

a) do prahové dávky je pravd¥podobnost ú£ink· nulová, od prahové dávky pravd¥po-
dobnost roste s dávkou

b) do prahové dávky je pravd¥podobnost ú£ink· nulová, od prahové dávky ú£inek roste
s dávkou

c) pravd¥podobnost roste od nulové dávky

2. �ím jsou vyvolány stochastické ú£inky ionizujícího zá°ení

a) usmrcením ozá°ených bun¥k

b) po²kozením nervového systému

c) vznikem zm¥n v genetické informaci bu¬ky

3. Typický radionuklid, který se dostane do t¥la absorpcí p°es neporan¥nou k·ºi je

a) 238U

b) tritium

c) 235U

4. Pro stochastické ú£inky zá°ení se v sou£asné dob¥, v radia£ní ochran¥, p°edpokládá

a) dosaºená dávka závisí na typu a energii zá°ení

b) existuje bezprahový vztah mezi dávkou a ú£inkem

c) projeví se po p°ekro£ení limitních hodnot

5. Vyberte odpov¥¤ která obsahuje jen stochastické ú£inky

a) zákal o£ní £o£ky, maligní nádorová onemocn¥ní

b) radia£ní zápal plic, d¥di£ná onemocn¥ní

c) maligní nádorová onemocn¥ní, d¥di£ná onemocn¥ní

6. Vyberte odpov¥¤ která obsahuje jen deterministické ú£inky
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a) hematopoetická syndrom, radia£ní spálenina

b) kardiovaskulární syndrom, leukémie

c) karcinom ²títné ºlázy, do£asná sterilita u muºe

7. Lidský zárodek/plod je nejcitliv¥j²í k IZ

a) 1.-2. týden po po£etí

b) 3.-5. týden po po£etí

c) 20.-21. týden po po£etí

8. Lineárn¥ kvadratický model popisuje

a) vztah mezi p°ímým a nep°ímým ú£inkem

b) vztah mezi dávkou a výskytem stochastických ú£ink·

c) vztah mezi dávkou a p°eºiv²í frakcí bun¥k

9. Lineární bezprahový model je

a) pracovní hypotéza popisující výskyt stochastických ú£ink· v oblasti vysokých dávek

b) pracovní hypotéza popisující výskyt tká¬ových reakcí v oblasti nízkých dávek

c) ºádná z uvedených moºností

10. Nep°ímý ú£inek je tvo°en

a) reaktivními chemickými molekulami vzniklými radiolýzou vody

b) volnými radikály

c) jen H2O2

11. Nejniº²í prahová dávka pro tká¬ové reakce je

a) 10 mGy

b) 100 mGy

c) 1 Gy

12. Tká¬ové váhové faktory jsou postaveny

a) na epidemiologických studiích

b) na laboratorních experimentech

c) na modelech radia£ního po²kození bun¥£ných populací

13. Nejvýznamn¥j²í po²kození DNA z uvedených je

a) jednoduchý zlom

b) po²kození báze

c) dvojný zlom

14. P°i expozici (£lov¥ka) akutní dávkou 15 Gy od foton· IZ

a) p°eºije jedinec tém¥° vºdy

b) prakticky nikdy jedince nep°eºije

c) záleºí na léka°ské pomoci
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Kapitola 5

P°írodní zdroje ozá°ení

1. 222Rn a 226Ra jsou £leny p°em¥nové °ady

a) uranové

b) thoriové

c) aktiniové

2. Radioaktivní 40K

a) nepat°í mezi p°írodní radionuklidy, protoºe nevytvá°í p°em¥novou °adu

b) náleºí mezi nejd·leºit¥j²í kosmogenní radionuklidy

c) náleºí mezi primordiální radionuklidy

3. 210Po je p°edposlední £len uranové °ady. P°em¥¬uje se s T1/2 = 138 dní na 206Pb. Za jakou
dobu bude vzorek, obsahující p·vodn¥ 210Po, obsahovat 75 % atom· 206Pb?

a) za 138 dní

b) za 276 dní

c) za 414 dní

4. Pr·m¥rná efektivní dávka, kterou obdrºí jedinec v �R od p°írodního pozadí, je:

a) 10 mSv/rok a je vy²²í neº celostv¥tový pr·m¥r

b) 2 � 4 mSv/rok a je vy²²í neº celosv¥tový pr·m¥r

c) 1 mSv/rok a je srovnatelná se �védskem

5. Polo£as p°em¥ny 226Ra je:

a) 38,2 dne

b) 1 600 let

c) 55,6 s

6. Z produkt· p°em¥ny 222Rn je zdrojem zá°ení alfa:

a) 214Bi

b) 214Po
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c) 210Pb

7. 220Rn p°i své p°em¥n¥ emituje:

a) £ástice beta

b) £ástice alfa o energii °ádov¥ jednotek MeV

c) rychlé neutrony se st°ední energií 100 MeV

8. Se°a¤te následující zdroje ozá°ení od nejvýznamn¥j²ího k nejmén¥ významnému z hlediska
p°ísp¥vku k ro£ní efektivní dávce v �R: medicínské ozá°ení, kosmické zá°ení, radon a jeho
produkty p°em¥ny, terestriální zá°ení, jaderný palivový cyklus

a) medicínské ozá°ení, kosmické zá°ení, radon a jeho produkty p°em¥ny, terestriální zá-
°ení, jaderný palivový cyklus

b) terestriální zá°ení, jaderný palivový cyklus, medicínské ozá°ení, radon a jeho produkty
p°em¥ny, kosmické zá°ení

c) radon a jeho produkty p°em¥ny, terestriální zá°ení, kosmické zá°ení, medicínské ozá-
°ení, jaderný palivový cyklus

9. Stanovení koncentrace radionuklid· uranu a thoria gamaspektrometrickou metodou vyuºí-
vající gama zá°ení dce°inných produkt·:

a) je moºné pouze p°i terénním m¥°ení

b) lze pouze za p°edpokladu, ºe p°em¥nové °ady daných radionuklid· jsou v radioaktivní
rovnováze

c) je moºné pouze v uranové p°em¥nové °ad¥

10. Hmotnostní aktivita radionuklidu 40K obsaºeného v lidském t¥le u zdravého jedince

a) je díky homeostatickým proces·m tém¥° stálá, na úrovni cca 55 Bq/kg

b) závisí obsahu stravy jedince, zejména na mnoºství zkonzumovaných potravin s vyso-
kým obsahem draslíku

c) je zanedbatelná v porovnání s um¥lými radionuklidy p°ijímanými ingescí

11. Velikost efektivní dávky od kosmického zá°ení

a) nezávisí na zem¥pisné poloze a nadmo°ské vý²ce

b) závisí na zem¥pisné poloze a nadmo°ské vý²ce

c) závisí pouze na zem¥pisné poloze

12. Radioaktivita hornin a koncentrace radionuklid· v horninách

a) dá se zjistit pouze m¥°ením, neexistuje charakteristiká radioaktivita jednotlivých typ·
hornin

b) je pro jednotlivé horniny charakteristická, daná prvkovým sloºením horniny

c) nem¥ní se v £ase v d·sledku p°írodních geologických proces·, radioaktivní prvky jsou
ve struktu°e horniny pevn¥ vázány

13. Faktor nerovnáhy F je:

a) pom¥r EOAR ku OAR a m·ºe nabývat hodnot cca od 0,1 do 0,9
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b) pom¥r OAR ku EOAR a m·ºe nabývat hodnot cca od 0,2 do 0,8

c) pom¥r EOAR ku OAR a m·ºe nabývat hodnot cca od 1 do 2

14. Efektivní dávku z inhalace radonu spo£ítáme, známe-li:

a) pr·m¥rnou koncentraci radonu, dobu pobytu a biologické ú£inky jednotkové koncen-
trace radonu, reprezentované konversním faktorem

b) ekvivalentní koncentraci dce°inných produkt· p°em¥ny radonu, dobu pobytu a rych-
lost dýchání

c) pr·m¥rnou koncentraci radonu v pracovní dob¥, pracovní zatíºení a délku pracovní
doby

15. Typické hodnoty OAR v p·d¥, obydlích a venkovní atmosfé°e v �R jsou:

a) X0 kBq ·m−3, X00 Bq ·m−3, X Bq ·m−3

b) X0 MBq ·m−3, X0 Bq ·m−3, X Bq ·m−3

c) X00 kBq ·m−3, X0 Bq ·m−3, X0 Bq ·m−3

16. Které radionuklidy se podílejí na m¥°itelné radioaktivit¥ hornin, v jakých veli£inách a
jednotkách lze vyjád°it výsledky gamaspektrometrického m¥°ení?

a) K, U a Th a £lenové jejich p°em¥nových °ad; ppm nebo %, Bq/kg

b) K, U a Th a £lenové jejich p°em¥nových °ad, kosmogenní radionuklidy, radionuklidy
jaderného spadu; ppm, %, Bq/kg

c) K, U a Th a £lenové jejich p°em¥nových °ad; µSv/hod, µGy/hod

17. Sekulární radioaktivní rovnováha mezi 222Rn a jeho krátkodobými produkty p°em¥ny se
ustaví po uplynutí:

a) 27 minut

b) 38,2 dne

c) 3 hodin a 20 minut
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Kapitola 6

Metody m¥°ení a m¥°ící technika

1. Ve spektrometrické laborato°i zá°ení gama je detektor kv·li p°írodnímu pozadí zpravidla
stín¥n olovem £i ocelí. Toto stín¥ní bývá nez°ídka z vnit°ní strany pokryto tenkým plechem
z lehkého kovu, nej£ast¥ji z m¥di, pro£?

a) kv·li odstín¥ní kosmického zá°ení

b) kv·li odstín¥ní sekundárního rentgenového zá°ení

c) kv·li odstín¥ní radonu

2. HPGe detektor je ve srovnání s detektorem NaI(Tl):

a) draº²í a náro£n¥j²í na provoz, vykazuje v²ak °ádov¥ lep²í energetické rozli²ení

b) ú£inn¥j²í v celém spektru energií zá°ení gama p°i stejném objemu krystalu

c) levn¥j²í a mén¥ náro£ný na provoz, vykazuje v²ak °ádov¥ hor²í energetické rozli²ení

3. Vyberte tvrzení, které platí o fotonásobi£i ve spektrometrické trase:

a) slouºí ke sb¥ru elektron-d¥rových pár· z polovodi£ového krystalu

b) slouºí ke konverzi signálu z foton· viditelného sv¥tla na elektrický proud

c) slouºí ke zvý²ení po£tu foton· nesoucích signál v citlivém objemu scintila£ního detek-
toru

4. S rostoucí aktivitou m¥°eného vzorku:

a) klesá mrtvá doba detektoru

b) mrtvá doba se nem¥ní

c) roste mrtvá doba detektoru

5. Minimální detekovatelná aktivita p°i gama spektrometrickém vyhodnocení nezávisí na:

a) úrovni pozadí

b) pom¥rném zastoupení radionuklid·

c) dob¥ m¥°ení

6. Na základ¥ energetické kalibrace spektrometru lze provést:

a) pouze kvalitativní analýzu vzorku

14



b) pouze kvantitativní analýzu vzorku

c) kvalitativní i kvantitativní analýzu vzorku

7. Totální ú£innost detektoru je po ode£tení pozadí po£ítána z:

a) pom¥ru ú£innosti daného detektoru ke standardnímu válcovému detektoru NaI(Tl)
3x3 palce

b) po£tu v²ech impuls· ve spektru, které pocházejí z dané energetické linky daného
radionuklidu

c) plochy píku úplné absorpce na dané energii

8. Jak se m·ºe ve spektru projevit tvorba elektron-pozitronového páru?

a) jedním nebo dv¥ma únikovými píky

b) vºdy pouze jedním únikovým píkem

c) nemá na spektrum ºádný vliv

9. Které tvrzení o tzv. pravých koincidencích není pravdivé?

a) mohou nastat, pokud jsou fotony z radionuklidu emitovány v kaskád¥

b) mohou zp·sobovat nadhodnocení i podhodnocení spektrometrické ú£innosti detektoru

c) mohou být zp·sobeny dv¥ma fotony, z nichº byl kaºdý emitován p°em¥nou jiného
jádra

10. Zvolte pravdivé tvrzení o samoabsorpci zá°ení gama ve vzorku:

a) hraje významnou roli zejména u nízkých energií zá°ení, p°i£emº nejv¥t²í vliv má hus-
tota vzorku

b) hraje významnou roli zejména u nízkých energií zá°ení, p°i£emº nejv¥t²í vliv má efek-
tivní protonové £íslo vzorku

c) hraje významnou roli zejména u st°edních energií zá°ení, nebo´ zde p°evládá Com-
potn·v rozptyl

11. Lucasova komora je detektorem zá°ení alfa, který pracuje na principu:

a) ionizace zp·sobené elektrony uvoln¥nými po dopadu £ástic alfa na vnit°ní povrch
detektoru

b) po£ítání scintilací vzniklých po interakci zá°ení alfa v luminoforu naneseném na vnit°ní
povrch st¥n detektoru

c) detekce ú£ink· zá°ení beta na povrchu elektretu

d) m¥°ení ioniza£ního proudu protékajícího mezi elektrodami Lucasovy komory

12. Elektretové ioniza£ní komory pracují na principu:

a) spektrometrie zá°ení gama emitovaného produkty p°em¥ny radonu v citlivém objemu
detektoru

b) sb¥ru elektrického náboje vzniklého ionizací vzduchu vyvolanou zá°ením alfa z radonu
a jeho produkt· p°em¥ny deponovanými zejména na elektretu

c) sb¥ru elektrického náboje vzniklého ionizací vzduchu vyvolanou zá°ením alfa radonu
bez ú£asti jeho produkt· p°em¥ny deponovanými v kom·rce
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d) luminiscence zp·sobené dopadem £ástic alfa na vnit°ní st¥nu detektoru a jejím p°e-
vodem na elektrický proud

13. Pokles náboje elektretu v elektretové ioniza£ní komo°e:

a) je zp·soben sb¥rem záporn¥ nabitých iont· na povrch kladn¥ nabitého elektretu, které
vznikly p°edev²ím ionizací vzduchu alfa £ásticemi emitovanými radonem a jeho krát-
kodobými produkty p°em¥ny v citlivém objemu detektoru

b) je zp·soben interakcemi zá°ení alfa s vnit°ním povrchem ioniza£ní komory

c) je zp·soben interakcí £ástic alfa p°i dopadu na povrch elektretu

14. Za jak dlouho dojde k ustavení sekulární radioaktivní rovnováhy mezi 222Rn a 218Po (RaA),
jestliºe byl do ioniza£ní komory p°eveden vzorek p·dního vzduchu bez p°ítomnosti pro-
dukt· p°em¥ny radonu?

a) 5 min

b) 18 - 20 min

c) 1 hodina

15. Krátkodobé produkty p°em¥ny radonu v citlivém objemu elektretové ioniza£ní kom·rky:

a) P°ispívají k ionizaci vzduchu uvnit° detektoru a k poklesu náboje na povrchu elektretu

b) Nep°ispívají k ionizaci vzduchu uvnit° detektoru a k poklesu náboje na povrchu elek-
tretu

c) Jsou nositelem elektrického náboje, který je sbírán na povrch elektretu a p°edstavuje
nejvýznamn¥j²í £ást náboje, sebraného z citlivého objemu elektretem

16. Dynamiku koncentrací radonu v prost°edí nejlépe postihne detektor:

a) elektretový

b) stopový

c) polovodi£ový
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Kapitola 7

Stavební materiály

1. Systematické m¥°ení stavebních materiálu je zavedeno za ú£elem:

a) regulace ozá°ení pouze z radonu

b) regulace vn¥j²ího ozá°ení zá°ením gama i ozá°ení od radonu

c) regulace pouze vn¥j²ího ozá°ení zá°ením gama

2. Systematické m¥°ení stavebních materiál· m·ºe podle platné legislativy provád¥t pouze:

a) drºitel povolení

b) osoba, která absolvovala kurz u drºitele povolení

c) osoba s vysoko²kolským vzd¥láním v oblasti radia£ní ochrany

3. Index hmotnostní aktivity stavebního materiálu je de�nován pro:

a) modelovou obytnou místnost

b) v²echny aplikace stavebních materiál· v£etn¥ dopravních staveb

c) modelovou st¥nu

4. Postup stanovení hmotnostních aktivit radionuklid· pouºitím píku 186 keV p°i m¥°ení
stavebních materiál· p°edpokládá:

a) p°ítomnost pouze p°em¥nové °ady 238U

b) p°ítomnost pouze p°em¥nové °ady 235U

c) p°írodní pom¥r mezi 238U a 235U

5. Postup stanovení hmotnostních aktivit radionuklid· p°i m¥°ení stavebních materiál· p°ed-
pokládá:

a) rovnováhu v celé p°em¥nové °ad¥ 238U

b) rovnováhu v p°em¥nové °ad¥ 238U pouze do 226Ra v£etn¥

c) rovnováhu v p°em¥nové °ad¥ 238U pouze od 226Ra dále

6. Postup stanovení hmotnostních aktivit radionuklid· p°i m¥°ení stavebních materiál· p°ed-
pokládá:

a) rovnováhu v celé p°em¥nové °ad¥ 232Th
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b) rovnováhu v p°em¥nové °ad¥ 232Th pouze do 224Ra v£etn¥

c) rovnováhu v p°em¥nové °ad¥ 232Th pouze od 224Ra dále

7. Konstanty, které se ve vzorci pro výpo£et indexu hmotnostní aktivity stavebního materiálu
nacházejí ve jmenovatelích jednotlivých s£ítanc·, byly odvozeny na základ¥:

a) délky p°em¥nových °ad 238U , 232Th a 40K

b) míry emanace izotop· radonu z jednotlivých p°em¥nových °ad

c) p°ísp¥vk· jednotlivých p°em¥nových °ad k p°íkonu efektivní dávky z vn¥j²ího ozá°ení
zá°ením gama

8. P°edm¥tem regulace je obsah p°írodních radionuklid· ve stavebních materiálech, pouºitých
p°i:

a) stavb¥ dopravní infrastruktury

b) p°i ve²kerých stavbách

c) p°i stavb¥ obytných a pobytových prostor

9. B¥hem analýzy vzorku stavebního materiálu pocházející z pracovi²t¥ s materiálem se zvý-
²eným obsahem p°írodního radionuklidu byla zji²t¥na prokazateln¥ poru²ená rovnováha v
jedné z p°em¥nových °ad. Jak by se m¥lo správn¥ dále postupovat?

a) z hodnot, které poukázaly na poru²enou rovnováhu, je t°eba v dal²ím postupu pouºít
konzervativn¥ tu nejvy²²í

b) je stanovení indexu hmotnostní aktivity nahrazeno stanovením hmotnostní aktivity
jednotlivých RN podle Doporu£ení SÚJB: M¥°ení a hodnocení obsahu radionuklid· v
radioaktivní látce uvol¬ované z pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního
zdroje zá°ení

c) z hodnot, které poukázaly na poru²enou rovnováhu, je t°eba v dal²ím postupu vypo£íst
pr·m¥r

10. Analýzou stavebního materiálu, který do laborato°e dodala soukromá osoba b¥hem rekon-
strukce star²ího obytného domu, bylo zji²t¥no p°ekro£ení referen£ní úrovn¥, a to i v p°ípad¥
zp°es¬ujícího výpo£tu dle Doporu£ení. Jaký by m¥l být dal²í postup?

a) oznámit p°ekro£ení v rámci zákonem stanovené lh·ty SÚJB

b) zaslat objednavateli pouze protokol o m¥°ení stavebního materiálu s hodnocením v
souladu s Doporu£ením SÚJB

c) p°edat objednavateli výsledky m¥°ení s pat°i£ným vysv¥tlením situace a moºných
rizik, p°inejmen²ím v²ak s kontaktem na SÚJB
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Kapitola 8

P°írodní radionuklidy v pitné vod¥

1. Indikativní dávka je de�novaná jako:

a) ro£ní úvazek efektivní dávky z p°íjmu poºitím v²ech radionuklid· p°ítomných ve vod¥

b) úvazek efektivní dávky z inhalace krátkodobých produkt· p°em¥ny radonu

c) ro£ní úvazek efektivní dávky z p°íjmu poºitím radionuklid· uranové p°em¥nové °ady
p°ítomných ve vod¥

2. Indikativní dávka se stanovuje:

a) pokud objemová aktivita radonu p°evy²uje nejvy²²í p°ípustnou hodnotu

b) p°i p°ekro£ení referen£ní úrovn¥ pro n¥který radionuklid· p°ítomných ve vod¥

c) p°i p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou aktivitu alfa nebo celkovou
objemovou aktivitu beta po ode£tení p°ísp¥vku od radionuklidu 40K

3. Základní rozbor vody zahrnuje:

a) stanovení objemové aktivity 222Rn

b) stanovení celkové objemové aktivity alfa, celkové objemové aktivity beta a objemové
aktivity 222Rn

c) stanovení objemové aktivity 222Rn, 226Ra, 238U a 234U

4. K dopl¬ujícímu rozboru vody se p°istupuje pokud

a) objemová aktivita radonu p°evy²uje referen£ní úrove¬

b) jde o analýzu vody z dosud nezprovozn¥ného zdroje podpovrchové vody

c) celková objemová aktivita alfa nebo celková objemová aktivita beta p°evy²uje vy²et-
°ovací úrove¬ o více neº roz²í°enou nejistotu stanovení

5. Sledování obsahu p°írodních radionuklid· v pitné vod¥ se v �R provádí

a) v pitné vod¥ dodávané pro ve°ejnou pot°ebu a v balené vod¥ dodávané na trh v �R

b) v pitné vod¥ z ve²kerých vodních zdroj·

c) v pitné vod¥ ze soukromých vodních zdroj·

6. P°evy²uje-li objemová aktivita radonu ve vod¥ nejvy²²í p°ípustnou hodnotu
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a) musí být vºdy provedeno opat°ení vedoucí ke sníºení obsahu radonu

b) musí být provedena optimalizace radia£ní ochrany v rámci, které musí být zváºeno
opat°ení vedoucí ke sníºení obsahu radonu

c) není t°eba provád¥t ºádné opat°ení, pokud úvazek efektivní dávky nep°evy²uje limit
pro obecnou populaci

7. Vzorky pitné vody pro ve°ejnou pot°ebu musí být

a) odebírány vºdy p°ímo z vodního zdroje bez p°edchozího odto£ení

b) reprezentativní pro ve²kerou stá£enou vodu, pro vodu dodávanou b¥hem celého ka-
lendá°ního roku a pro celou zásobovanou oblast

c) odebírány pouze do sklen¥ných vzorkovnic nejdéle jeden den p°ed samotnou analýzou

8. Radia£ní ochrana se povaºuje za optimalizovanou

a) pokud celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta nep°evy²uje
vy²et°ovací úrove¬ a objemová aktivita radonu nep°evy²uje referen£ní hodnotu

b) pokud celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta nep°evy²uje
vy²et°ovací úrove¬ a objemová aktivita radonu nep°evy²uje nejvy²²í p°ípustnou hod-
notu

c) pokud celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta nep°evy²uje
dvojnásobek vy²et°ovací úrovn¥

9. Efektivní dávka od radonu p°ítomného v dodávané vod¥ je zp·sobena

a) inhalací radonu a ingescí produkt· jeho p°em¥ny

b) z 90 % je zp·sobena inhalací krátkodobých produkt· p°em¥ny radonu po p°estupu do
ovzdu²í v d·sledku pouºívání vody

c) pouze ingescí produkt· p°em¥ny radonu

10. Zvý²ená koncentrace radonu ve vod¥ se projeví

a) významn¥ na celkové objemové aktivit¥ alfa

b) významn¥ na celkové objemové aktivit¥ beta prost°ednictvím krátkodobých produkt·
p°em¥ny

c) se na celkové objemové aktivit¥ alfa a celkové aktivit¥ beta významn¥ neprojeví
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Kapitola 9

M¥°ení pro stanovení radonového

indexu pozemku

1. Jaké jsou dva základní parametry, které je nutno posoudit pro stanovení radonového indexu
pozemku:

a) objemová aktivita radonu v p·dním vzduchu a koncentrace 238U , 232Th a 40K v
zemin¥

b) objemová aktivita radonu v p·dním vzduchu a plynopropustnost zemin

c) objemová aktivita radonu v p·dním vzduchu a nadmo°ská vý²ka pozemku

2. Stanovení radonového indexu se nemusí provád¥t:

a) bude-li stavba umíst¥na v terénu tak, ºe v²echny její obvodové konstrukce budou od
podloºí odd¥leny vzduchovou vrstvou, kterou m·ºe voln¥ proudit vzduch

b) jedná-li se o malou stavbu (budoucí zastav¥ná plocha, tj. plocha kontaktu budoucí
stavby s geologickým podloºím ≤ 100 m2)

c) jedná-li se o tzv. montovanou stavbu

3. Co platí o po£tu m¥°ících bod· p°i stanovení objemové aktivity radonu v p·dním vzduchu
na pozemku?

a) Pro pozemky do rozlohy 1000 m2 posta£í vºdy jedno bodové m¥°ení, protoºe na takto
malé plo²e lze objemovou aktivitu radonu povaºovat za homogenní

b) Po£et m¥°ících bod· podléhá vºdy odbornému posouzení, na základ¥ kterého je pro
libovolný pozemek moºné pro ú£ely stanovení radonového indexu pozemku provést
pouze jediné m¥°ení objemové aktivity radonu

c) Vzhledem k nestejnom¥rné distribuci radonu v zeminách a £astému výskytu lokálních
odchylek objemové aktivity radonu v p·dním vzduchu je pro stanovení radonového in-
dexu pozemku nutný vy²²í po£et bodových m¥°ení a následné statistické vyhodnocení
souboru dat

4. Odb¥r vzork· p·dního vzduchu pro stanovení objemové aktivity radonu (umoº¬uje-li ta-
kový odb¥r charakter terénu) se provádí v hloubce:

a) 0,8 m pod povrchem terénu
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b) 1 m pod povrchem terénu

c) Libovolné hloubce v rozsahu 1 m-0.8 m pod povrchem terénu

5. V p°ípad¥, ºe svrchní horizonty skalního podkladu vystupují k povrchu terénu a tedy není
moºné odb¥rové za°ízení umístit do poºadované úrovn¥:

a) nelze na daném pozemku stanovit objemovou aktivitu radonu p°ímým m¥°ením a je
nutné odebrat vzorky pro laboratorní analýzu

b) je moºné odebrat p·dní plyn z hloubky niº²í (p°i zachování dokonalé t¥snosti systému),
minimální moºná hloubka odb¥ru je 0,5 m pod povrchem terénu

c) je moºné odebrat p·dní plyn z hloubky niº²í (p°i zachování dokonalé t¥snosti systému),
minimální moºná hloubka odb¥ru je 0,8 m pod povrchem terénu

6. P°i hodnocení radonového indexu pozemku se ze souboru nam¥°ených hodnot objemové
aktivity radonu bere tzv. t°etí kvartil cA75. Toto platí:

a) Vºdy

b) Pouze pokud se na pozemku nevyskytují lokální anomálie (tj. hodnoty p°ekra£ující
trojnásobek t°etího kvartilu)

c) Pouze pokud pom¥r maxima a minima nep°evy²uje hodnotu 2 (tj. maximální obje-
mová koncentrace není dvakrát vy²²í neº minimální)

7. Co platí o odb¥rových bodech p°i p°ímém m¥°ení plynopropustnosti:

a) nelze pouºít stejné m¥°ící body jako p°i stanovení objemové aktivity radonu

b) nejprve se stanovuje plynopropustnost zemin a následn¥ se odebírá vzorek p·dního
vzduchu pro m¥°ení objemové aktivity radonu

c) nejprve se odebírá vzorek p·dního vzduchu pro m¥°ení objemové aktivity radonu a
následn¥ se stanovuje plynopropustnost zemin

8. Výsledkem správn¥ provedeného p°ímého m¥°ení plynopropustnosti p·dy je:

a) soubor hodnot plynopropustností k [m2], který je nutno dále statisticky zpracovat

b) klasi�kace plynopropustnosti do kategorie nízká-st°ední-vysoká

c) jediná hodnota plynopropustnosti k [m2], ur£ená na jediném odb¥rovém míst¥

9. Odborné posouzení plynopropustnosti zeminy m·ºe být zaloºeno:

a) pouze na popisu zemin ve vertikálním pro�lu do hloubky minimáln¥ 2,0 m na základ¥
sond do zeminy

b) výhradn¥ na údajích z podrobného inºenýrsko-geologického £i hydrogeologického pr·-
zkumu. Jiný zp·sob legislativa neumoº¬uje.

c) na popisu zemin ve vertikálním pro�lu do hloubky 1,0 m na základ¥ sond do zeminy

10. Z následujících moºností vyberte pozemek nejrizikov¥j²í z hlediska zvý²ené koncentrace
radonu ve vnit°ních prostorách na n¥m stojící stavby:

a) Vysoké koncentrace radonu a nízká plynopropustnost

b) Vysoké koncentrace radonu a vysoká plynopropustnost

c) Nízké koncentrace radonu a nízká plynopropustnost
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Kapitola 10

Radon ve stavbách

1. Jaký zp·sobem je moºné identi�kovat stavební materiál s vy²²ím obsahem p°írodních ra-
dionuklid· ve stavb¥:

a) M¥°ením dávkového p°íkonu zá°ení gama ve vzduchu v blízkosti stavebních konstrukcí

b) Stanovením OAR v jednorázových odb¥rech vzork· vzduchu z net¥sností v kontakt-
ních konstrukcích budovy

c) M¥°ením pr·m¥rné intenzity v¥trání

2. Nejvýznamn¥j²ím zdrojem radonu v dom¥ s vysokými OAR zpravidla bývá:

a) p°ísun radonu z podloºí budovy net¥snostmi v kontaktních konstrukcích

b) p°ísun radonu z vody pouºívané p°i va°ení a dodávané z ve°ejného vodovodu

c) p°ísun radonu exhalací z pouºitých stavebních materiál·

3. Rychlost p°ísunu radonu (Bq · h−1) do místnosti v kontaktu s podloºím nezávisí na:

a) Teplotní diferenci mezi vnit°ním vn¥j²ím ovzdu²ím budovy

b) Komínovém efektu vytvo°eném vý²kou budovy a rozdílem tlak· mezi vnit°ním a vn¥j-
²ím prost°edím domu

c) Objemu m¥°ené místnosti

4. V místnosti se p°i konstantním p°ísunu radonu a intenzit¥ v¥trání ustaví za ur£itou dobu
stacionární objemová aktivita radonu (OAR). Sníºení intenzity v¥trání p°i zachování rych-
losti p°ísunu radonu zp·sobí:

a) stacionární stav se ustaví za del²í dobu, stacionární hodnota OAR se sníºí

b) stacionární stav se ustaví za krat²í dobu, stacionární hodnota OAR se sníºí

c) stacionární stav se ustaví za del²í dobu, stacionární hodnota OAR se zvý²í

5. Intenzita v¥trání budovy závisí na:

a) tlakové diferenci mezi vnit°ním a vn¥j²ím ovzdu²ím budovy a celkovou pr·vzdu²ností
obvodového plá²t¥ domu

b) vnit°ním povrchu st¥n budovy

c) produkci aerosolu ve vnit°ním prost°edí domu
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6. Rychlost p°ísunu radonu a intenzita v¥trání budovy jsou závislé na:

a) Relativní vlhkosti vzduchu uvnit° budovy

b) Tlakové diferenci mezi vnit°ním a vn¥j²ím ovzdu²ím budovy

c) Celkové koncentraci aerosolových £ástic ve vnit°ním prost°edí domu

7. Jaký postup volby m¥°icích míst v bytech v rodinných a bytových domech není v souladu
s Doporu£ením SÚJB:

a) v²echny obytné místnosti a kuchyn¥ v bytech v prvním obývaném podlaºí; pokud
nejsou jednotlivé místnosti odd¥leny dve°mi a tvo°í jeden prostor, povaºuje se za
jedno m¥°icí místo kaºdých zapo£atých 50 m2 podlahové plochy

b) alespo¬ jedna t°etina obytných a pobytových místností v dal²ím obývaném podlaºí

c) v²echny místnosti v suterénu a podkroví budovy

8. Jaká je hodnota ro£ního pr·m¥ru objemové aktivity radonu ve vzduchu, p°i jejímº p°e-
kro£ení je vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností povinen provést opat°ení,
která sniºují míru ozá°ení:

a) 2 000 Bq ·m−3

b) 3 000 Bq ·m−3

c) 400 Bq ·m−3

9. Pro hodnocení maximálního p°íkonu prostorového dávkového ekvivalentu ve vztahu k re-
feren£ní úrovni je rozhodující hodnota:

a) stanovená ve vý²ce 1 m nad podlahou a ve vzdálenosti 0,5 m od st¥ny

b) stanovená ve vý²ce 0,5 m nad podlahou a ve vzdálenosti 1 m od st¥ny

c) stanovená ve vý²ce 1 m nad podlahou a v kontaktu se st¥nou

10. P°i jaké úrovni PPDE je nam¥°ená hodnota zaznamenána do protokolu o m¥°ení a místo
m¥°ení vyzna£eno v situa£ním plánku objektu:

a) 0,1 µSv · h−1

b) 1,0 µSv · h−1

c) 0,5 µSv · h−1
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Kapitola 11

Pracovi²t¥ s moºností ozá°ení z

p°írodních zdroj·

1. Pro£ se na podzemních pracovi²tích s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu musí provád¥t
p°edb¥ºné m¥°ení?

a) z d·vodu volby optimální metody m¥°ení (zp·sob, doba)

b) z d·vodu stanovení ro£ní efektivní dávky pracovník· a jejího porovnání s 1/3 limitu
pro radia£ní pracovníky

c) z d·vodu stanovení ro£ní efektivní dávky pracovník· a jejího porovnání s efektivní
dávkou 6 mSv/12 m¥síc·

2. Není-li v jeskyni nebo na podzemním pracovi²ti stejného typu stanoven podíl volné frakce,
pouºije se konzervativn¥ p°i dohadu efektivní dávky od radonu tzv. jeskynní faktor, který
má hodnotu:

a) 1

b) 1,5

c) 2

3. Pokud se p°i p°edb¥ºném m¥°ení na podzemním pracovi²ti nam¥°í týdenní pr·m¥rná ob-
jemová aktivita radonu rovna 250 Bq ·m−3 (uvaºujte nejistotu m¥°ení 20 %),

a) je moºné zprostit provozovatele pracovi²t¥ povinnosti provád¥t dal²í m¥°ení, dokud
nedojde ke zm¥n¥ pracovních podmínek, organizace nebo reºimu práce, p°ípadn¥ k
úprav¥ pracovi²t¥, v£etn¥ zm¥ny ventilace

b) je nezbytné provést minimáln¥ m¥sí£ní m¥°ení kontinuálním monitorem radonu a ov¥-
°it výsledek p°edb¥ºného m¥°ení

c) je nezbytné provést ro£ní stanovení objemové aktivity radonu na pracovi²ti

4. Podle výsledku prvního m¥°ení na pracovi²ti s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu se
rozhoduje o nutnosti provést opakované m¥°ení. U provoz·, kde se pracovníci zdrºují ma-
ximáln¥ 10 hodin týdn¥, se

a) opakované m¥°ení v·bec neprovádí

b) výsledek prvního m¥°ení porovnává s hodnotou 300 Bq ·m−3
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c) výsledek prvního m¥°ení porovnává s hodnotou 1150 Bq ·m−3

5. P°i stanovování dávky v jeskyních je pot°eba vzít v úvahu tzv. jeskynní faktor, který
zohled¬uje

a) odli²nou efektivní dávku zp·sobenou inhalací radonu v bezpra²ném prost°edí

b) odli²ný podíl volné frakce produkt· p°em¥ny radonu, neº je v obytných prostorách

c) odli²ný pom¥r mezi radonem a thoronem v jeskyních

6. Mezi pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu pat°í pracovi²t¥, která mají pra-
covní místa v podzemí a v 1. nadzemním podloºí, umíst¥ná v obcích

a) vybraných podle radonového indexu na území obce, který lze ode£íst z geologické
prognózní mapy radonového indexu

b) vybraných podle pr·m¥rné hodnoty objemové aktivity radonu v jiº zm¥°ených objek-
tech obce, kterou lze ode£íst z map výsledk· m¥°ení objemové aktivity radonu

c) vybraných podle radonového indexu obce, který vychází z odhadu podílu pracovi²´ s
OAR p°evy²ujících referen£ní úrove¬ 300 Bq ·m−3

7. Mezi pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu, která mají pracovní místa v
podzemí a v 1. nadzemním podloºí v obcích vyjmenovaných ve vyhlá²ce 422/2016, nepat°í
v²echna pracovi²t¥:

a) postavená p°ed rokem 1991

b) se vzduchotechnikou

c) kde pracuje mén¥ neº 3 pracovníci

8. Jak se provádí p°edb¥ºné m¥°ení na podzemních pracovi²tích s moºným zvý²eným ozá°ením
z radonu

a) ro£ním integrálním m¥°ením

b) alespo¬ m¥sí£ním m¥°ením (integrálním nebo kontinuálním)

c) bodovým nebo krátkodobým m¥°ením

9. P°i stanovování efektivní dávky z inhalace p°írodních radionuklid· se musí zohlednit:

a) pra²nost, EOAT, OAR

b) EOAT, koncentrace aerosol·, PPDE

c) zda jsou p°ekro£eny uvol¬ovací úrovn¥ pro obsah p°írodních radionuklid· (1 Bq/g pro
uranovou a thoriovou °adu, a 10 Bq/g pro 40K)

10. Na pracovi²ti, které je pracovi²t¥m se zvý²eným ozá°ením z p°írodního zdroje zá°ení, se:

a) posuzuje moºnost p°ekro£ení efektivní dávky 6 mSv/rok

b) posuzuje moºnost p°ekro£ení efektivní dávky 6 mSv/rok nebo 16 mSv/rok pro ekviva-
lentní dávku v o£ní £o£ce, 166 mSv/rok pro pr·m¥rnou ekvivalentní dávku na kaºdý
1 cm2 k·ºe bez ohledu na velikost ozá°ené plochy a 166 mSv/rok pro efektivní dávku
na ruce od prst· aº po p°edloktí a na nohy od chodidel aº po kotníky.

c) posuzuje moºnost p°ekro£ení efektivní dávky 6 mSv/rok nebo nebo 1/3 limit· stano-
vených na kalendá°ní rok v � 4 odst. 1 písm. b) aº d) vyhlá²ky 422/2016 Sb.
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Správné odpov¥di

Kapitola 1: Legislativa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
C B A C A C A B B C A A B B B A C

Kapitola 2: Základy fyziky ionizujícího zá°ení pro pot°eby radia£ní ochrany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B C A C B A B B A C B

Kapitola 3: Veli£iny v dozimetrii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C C A C B A A B C

Kapitola 4: Biologické ú£inky ionizujícího zá°ení a stanovení dávek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
B C B B C A B C C A B A C B

Kapitola 5: P°írodní zdroje ozá°ení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A C B B B B B C B A B A A A A A B

Kapitola 6: Metody m¥°ení a m¥°ící technika

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
B A B C B A B A C B B B A B A C
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Kapitola 7: Stavební materiály

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A A C B A C C B C

Kapitola 8: P°írodní radionuklidy v pitné vod¥

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C B C A A B A B C

Kapitola 9: M¥°ení pro stanovení radonového indexu pozemku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A C A B B B A C B

Kapitola 10: Radon ve stavbách

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A A C C A B C B A C

Kapitola 11: Pracovi²t¥ s moºností ozá°ení z p°írodních zdroj·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A C C C B C A C A C
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