
ITG1TF1_bhp_Olas_15maja 

Temat: Sprawdzian „Zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach”. 

Proszę powtórzyć wiadomości ze wszystkich lekcji dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Proszę samodzielnie napisać poniższy sprawdzian i przesłać na mój adres danuta.olas@wp.pl w  terminie 

do dnia 21 maja 2020. Prace przesłane po tej dacie nie będą sprawdzane. 

Prace identyczne oraz z identycznymi błędami otrzymają ocenę niedostateczną. 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(Klasa Imię i nazwisko    Data 
 

Sprawdzian „Zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach”.  Pkt.         / 11 
 

1. Oparzenie chemiczne powstanie na skutek działania: 
A) stężonego środka dezynfekcyjnego   B) wrzącej wody 
C) dotknięcia mokrą ręką przewodu elektrycznego D) gorącego tłuszczu 
 

2. Wzywając służby ratunkowe należy podać informację 
A) imię i nazwisko poszkodowanego  B) temperaturę ciała poszkodowanego 
C) imię i nazwisko wzywającego pomoc  D) adres poszkodowanego. 
 

3. Pierwszą czynnością podczas udzielenia pierwszej pomocy jest 
A) ocena stanu poszkodowanego  B) ocena sytuacji i wyeliminowanie zagrożeń 
C) wezwanie pomocy    D) wykonanie sztucznego oddychania. 
 

4. W przypadku oparzenia należy oparzoną część ciała w pierwszej kolejności 
A) opatrzyć opatrunkiem jałowym  B) posmarować maścią przeciwko oparzeniom 
C) zaaplikować spray typu „pantenol”  D) polewać wodą o temperaturze pokojowej. 
 

5. Przy oparzeniu środkami chemicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie, należy zmywać je 
A) wodą z mydłem    B) wodą o temperaturze pokojowej 
C) etanolem     D) roztworem kwasu octowego. 
 

6. Przy oparzeniu twarzy należy natychmiast 
A) polewać zimną wodą   B) rozluźnić uciskające części odzieży 
C) założyć jałowy opatrunek   D) wezwać specjalistyczną pomoc 
 

7. Jedną z najczęstszych przyczyn omdlenia jest 
A) nadmierne jedzenie    B) nadmierne odchudzanie 
C) wzrost ciśnienia krwi    D) zimny mikroklimat. 
 

8. Należy wezwać pomoc jeśli omdlona osoba nie odzyskuje przytomności po upływie 
A) 30 minut  B) 20 minut  C) 5 minut  D) 2 minut. 
 

9. Pierwsza pomoc przy omdleniu ma na celu przede wszystkim 
A) udrożnienie dróg oddechowych  B) zwiększenie dopływu krwi do mózgu 
C) zapewnienie komfortu termicznego  D) zapewnienie komfortu psychicznego. 
 

10. W przypadku rany ciętej należy przede wszystkim 
A ranę zdezynfekować    B) przemyć ranę wodą 
C) usunąć z rany ciała obce   D) nałożyć jałowy opatrunek. 
 

11. W przypadku rany z silnym krwawieniem należy przede wszystkim 
A) zmieniać przesiąknięte opatrunki na nowe   B) natychmiast wezwać pomoc 
B) podać coś do picia aby uniknąć odwodnienia  D) bezzwłocznie zatamować krwotok. 
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