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1. Skaleczenia i mniejsze rany można przemyć: 

A. jodyną 

B. wodą utlenioną 

C. wodą z kranu 

D. nie można niczym myć 

 

2. Dla osób bez wykształcenia medycznego zalecany stosunek oddechów do uciśnięć 

klatki piersiowej u dziecka wynosi: 

A. 2 : 15 

B. 5 :15 

C. 2 : 30 

D. 1 : 3 

 

3. Podczas przerwy 12 – letni chłopiec zakrztusił się kęsem jabłka. Jest przytomny, 

nie może mówić, ma trudności w oddychaniu. Jakie czynności należy u niego 

wykonać? 

A. 5 uderzeń między łopatkami, naprzemiennie z 5 uciśnięciami nadbrzusza do 

momentu usunięcia ciała obcego lub utraty przytomności 

B. 5 uderzeń między łopatkami, do momentu usunięcia ciała obcego, lub utraty 

przytomności 

C. 5 uciśnięć nadbrzusza do momentu usunięcia ciała obcego lub utraty 

przytomności 

D. zachęcać do kaszlu do momentu usunięcia ciała obcego lub utraty 

przytomności 
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4. W zatłoczonym sklepiku szkolnym jedna z uczennic osunęła się nagle na ziemię, 

prawdopodobnie zemdlała. Jakie będzie postępowanie w tym przypadku? 

A. wezwanie pomocy 

B. zapewnienie dostępu świeżego powietrza 

C. zastosowanie pozycji czterokończynowej 

D. prawidłowe b i c 

 

5. Chłopiec po upadku z drabiny z wysokości 3 m leży na ziemi i jęczy. Co należy 

zrobić w pierwszej kolejności? 

A. odciągnąć go w bezpieczne miejsce 

B. próbować postawić na nogi 

C. podać środek p/bólowy w tabletce 

D. nie ruszać do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego 

 

6. Kto ma prawo i obowiązek udzielania pierwszej pomocy w ramach posiadanych 

kompetencji? 

A. tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami 

B. personel medyczny, bo za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna 

C. każdy członek społeczeństwa- 

D. przeszkoleni wolontariusze PCK 

 

7. W przypadku krwawienia z nosa należy: 

A. położyć poszkodowanego na plecach 

B. pochylić głowę krwawiącego mocno do przodu, ucisnąć skrzydełka nosa, 

C. położyć zimny kompres na czoło 

D. odchylić głowę do tyłu i położyć zimny kompres na kark 
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8. Jedną z podstawowych części wyposażenia każdego turysty, narciarza, a także 

apteczki samochodowej powinno być: 

A. zestaw szyn do unieruchamiania złamanych kończyn 

B. folia termoizolacyjna 

C. leki przeciwbólowe 

D. środek odkażający 

 

9. U nieprzytomnej ofiary wypadku drogowego drogi oddechowe udrażniamy 

przez: 

A. odchylenie głowy 

B. uniesienie żuchwy 

C. podłożenie ręki pod kark 

D. nie udrażniamy bo możemy zaszkodzić 

 

10. W przypadku oparzenia nie należy: 

A. chłodzić rany oparzeniowej+ 

B. zakładać opatrunku 

C. przebijać pęcherzy 

D. zdejmować ubrania jeśli da się łatwo usunąć 

 

11. U ofiary rażenia piorunem zalecanym postępowaniem ratunkowym jest: 

A. priorytetowe wezwanie straży pożarnej 

B. podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

C. natychmiastowe ochłodzenie ciała 

D. nie należy podejmować jakichkolwiek czynności przed przybyciem pogotowia 

ratunkowego 
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12. Chusta trójkątna może być stosowana w celu: 

A. unieruchomienia złamania przedramienia 

B. jako temblak podtrzymujący zranioną kończynę 

C. jako zaimprowizowany opatrunek 

D. wszystkie prawdziwe 

 

13. Pierwszy krok w postępowaniu z ofiarą zatrucia czadem to: 

A. przeprowadzenie badania wstępnego 

B. zebranie wywiadu 

C. ocena ABC 

D. usunięcie ofiary z toksycznej atmosfery 

 

14. W przypadku zakrztuszenia osoby dorosłej pierwszą pomoc rozpoczynamy od: 

A. wygarnięcia ręką zawartości jamy ustnej 

B. uniesienia rąk do góry 

C. zabiegu Heimlicha 

D. uderzeń w okolicę między łopatkową 

 

15. Jesteś świadkiem wypadku drogowego z udziałem pieszego, który został 

potrącony przez samochód. Ofiara potrącenia leży na skraju jezdni i nie może 

wstać. Co powinieneś zrobić w tej sytuacji: 

A. pomóc stanąć poszkodowanemu na nogi 

B. przesunąć samodzielnie poszkodowanego na chodnik 

C. nie ruszasz poszkodowanego ponieważ podejrzewasz uraz kręgosłupa 

D. ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej aby się nie zachłysnął 
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16. Która z poniższych osób znajduje się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia? 

A. osoba, która ma nudności i wymioty 

B. osoba krzycząca z bólu 

C. osoba zachłyśnięta 

D. osoba z krwawiącą raną palca 

 

17. W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia/życia nadanie sygnału „ na ratunek” 

wymaga znajomości: 

A. numerów ratunkowych pogotowia, policji i straży miejskiej 

B. numerów ratunkowych pogotowia, straży pożarnej i policji 

C. jednego uniwersalnego numeru ratunkowego w Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

D. ogólnokrajowego numeru ratunkowego 

 

18. Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w oku polega na: 

A. przepłukaniu oka kroplami do oczu 

B. płukaniu czystą wodą, kierując strumień od nosa na zewnątrz oka 

C. płukaniu wodą destylowaną, kierując strumień do środka oka 

D. usunięciu ciała obcego, poprzez masowanie powieki 

 

19. Wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej jest konieczne w następujących 

przypadkach: 

A. bójka dwóch uczniów, z których jeden ma krwawienie z nosa 

B. nagłe zasłabnięcie z utratą przytomności 

C. bolesne miesiączkowanie 

D. bóle brzucha o charakterze przewlekły 
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20. Jesteś świadkiem wypadku komunikacyjnego, kilka km poza miastem. Co robisz 

w pierwszej kolejności: 

A. wyjmujesz telefon komórkowy i dzwonisz do pogotowia 

B. sprawdzasz bezpieczeństwo własne i otoczenia 

C. natychmiast przystępujesz do wyciągnięcia ofiar z samochodu 

D. sprawdzasz stan swojej apteczki samochodowej 
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Część ustna 
 

 

1. Która z wymienionych osób znajduje się w bezpośrednim stanie zagrożenia życia: 

a. mająca nudności i wymioty,  

b. krzycząca z bólu,  

c. zachłyśnięta,  

d. z krwawiącą raną palca. 

 

2. W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia/życia nadanie sygnału „ na ratunek” 

wymaga znajomości: 

a. numerów ratunkowych pogotowia, policji i straży miejskiej 

b. numerów ratunkowych pogotowia, straży pożarnej i policji 

c. jednego uniwersalnego numeru ratunkowego w Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

d. ogólnokrajowego numeru ratunkowego 

 

3. Na czym polega pierwsza pomoc w przypadku dostania się ciała obcego do oka? 

 

4. Kiedy konieczne jest wezwanie specjalistycznej pomocy medycznej: 

a. bójka dwóch uczniów, z których jeden ma krwawienie z nosa 

b. nagłe zasłabnięcie z utratą przytomności 

c. bolesne miesiączkowanie 

d. bóle brzucha o charakterze przewlekłym? 

 

5. Jesteś świadkiem wypadku komunikacyjnego, kilka km poza miastem. Co robisz 

w pierwszej kolejności? 

 


