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Temat : Pierwsza pomoc przy zranieniach. Klasówka (Podstawowe zasady pierwszej pomocy”. 

1. Zranienia czyli rany to uszkodzenia tkanek przy jednoczesnym przerwaniu ciągłości skóry lub błon 

śluzowych. Rodzaj ran, ich rozległość i głębokość zależą od rodzaju urazu, jego siły i miejsca, w którym 

wystąpił. 

2. Rodzaje ran i czynniki je powodujące: 

Rodzaj rany Rodzaj czynnika 

cięta ostre narzędzie, np. nóż 

rąbana ostre, ciężkie narzędzie, np. tasak, siekiera 

kłuta ostro zakończone narzędzie, np. nóż 

szarpana tępe, zakrzywione narzędzie, np. hak 

tłuczona ciężkie narzędzie, np. element roboczy maszyny 

miażdżona ciężkie narzędzie, przedmiot działający z dużą siłą, np. 
przygniecenie maszyną 

kąsana ugryzienie, np. przez zwierzęta 
 

3. Czynności, które należy wykonać, niosąc pierwszą pomoc przy zranieniach: 

1) ocenić zaistniałą sytuację (co było powodem powstania rany, jaka część ciała została zraniona, kiedy 

doszło do urazu), 

2) zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego (umieścić poszkodowanego w bezpiecznym 

miejscu, ułożyć w odpowiedniej pozycji, używać jednorazowych rękawiczek) 

3) ocenić stan poszkodowanego; jeśli jest to niezbędne, wezwać pomoc, 

4) jeśli występuje intensywne krwawienie, bezzwłocznie je zatamować, 

5) opatrzyć ranę przez nałożenie suchego, jałowego opatrunku, unieruchomić np. kończynę 

6) jeśli to możliwe (obrażenia lekkie nie wymagające specjalistycznej pomocy), oczyścić okolicę rany za 

pomocą dostępnych środków i materiałów opatrunkowych, uwolnić z ubrania okolicę rany, założyć 

opatrunek odpowiedni do rodzaju rany, 

7) zadbać o zorganizowanie poszkodowanemu dalszej pomocy, 

8) w trakcie oczekiwania na specjalistyczną pomoc, kontrolować przytomność, oddech, krążenie; nie 

podawać płynów i jedzenia, 

9) jeśli opatrunek przemięknie, należy nałożyć kolejną warstwę materiału chłonącego i zamocować ją 

bandażem. 

4. Czynności, których nie należy wykonywać: 

 używać do opatrywania ran waty, ligniny, chusteczek higienicznych itp. 

 dotykać ran palcami, 

 usuwać z ran ciał obcych, 

 dotykać obu stron jałowego opatrunku, 

 przemywać ran, 

 zdejmować przesiąkniętego opatrunku. 

Uwaga : Klasówka na następnej stronie.  

Proszę napisać klasówkę zgodnie z podanymi wcześniej zasadami ( proszę pamiętać że na początku trzeba 

napisać imię, nazwisko klasa; BHP Klasówka „Podstawowe zasady pierwszej pomocy”; Piszemy nr pytania i jego 

treść oraz literkę odpowiedzi i treść odpowiedzi). Napisaną klasówkę proszę przysłać na mój adres e-mail 

danuta.olas@wp.pl do dnia 25 kwietnia 2020r. 

Po powrocie do szkoły ponownie będzie przeprowadzona klasówka z powyższego zakresu materiału. 
 

Powodzenia! 

Pozdrawiam cieplutko. ❤❤❤ 
Jeśli ponownie otrzymam identyczne prace różnych osób, dodatkowo z identycznymi błędami, prace te otrzymają ocenę 0. Dotyczy to również prac z 
przedmiotu wyposażenie gastronomii. 

mailto:danuta.olas@wp.pl
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1. Pierwsza pomoc ma na celu ratowanie osoby  

A oczekującej pomocy 

B wymagającej pomocy z powodu niepełnosprawności 

C w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

D w warunkach niebezpiecznych  

 

2. Przepisy Kodeksu karnego przewidują ukaranie osoby, która mogąc udzielić pomocy innej osobie 

znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowotnego. Przewidziana kara to: 

A mandat karny w wysokości do 30.000 zł 

B mandat karny w wysokości do 5.000 zł 

C kara pozbawienia do lat 5 

D kara pozbawienia wolności do lat 3 

 

3. Pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zapewnia  

A System Państwowego Ratownictwa Medycznego 

B zespoły ratownictwa medycznego 

C szpitalny oddział ratunkowy 

D jednostki Państwowej Straży Pożarnej. 

 

4. Wspólny telefon dla wszystkich służb powołanych do niesienia pomocy ma numer 

A 122  B 112  C  211  D  999 

 

5. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy wymaga użycia przez ratownika środków ochrony osobistej. 

Wymień dwa przykłady środków ochrony osobistej;  pkt.2 

A………………………………………………………………….. 

B …………………………………………………………………… 

 

6. Osobie ratowanej należy 

A podać wodę do picia   B podać środki przeciwbólowe 

C nic nie podawać    D podać środki uspakajające 

 

7. Wykonując masaż, należy 

A po 30 uciskach wykonać 3 oddechy ratownicze 

B . po 30 uciskach wykonać 2 oddechy ratownicze 

C po 20 uciskach wykonać 2 oddechy ratownicze 

D po 30 uciskach wykonać 4 oddechy ratownicze 

 

8. Podaj numery telefonów do następujących służb  pkt. 3 

A  Policja    nr. ……………… 

B Straż Pożarna   nr ………………. 

C Pogotowie Ratunkowe nr ………………… 


