
 
XLII RAJD BESKIDNIKÓW  

PYTANIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY  

 

1. Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno:  

A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech  

B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości  

C. ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech  

D. ogólne wrażenie, stan świadomości, oddech krążenie  

 

1. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji:  

A. na wznak  

B. przeciwwstrząsowej  

C. czterokończynowej  

D. bezpiecznej  

 

2. Podczas jazdy rowerem 9 letni chłopiec przewrócił się i doznał złamania otwartego kości 

podudzia z obfitym krwawieniem. Jest przytomny, przerażony zaistniałą sytuacją z cierpiącym 

wyrazem twarzy. Co należy zrobić w pierwszej kolejności?  

A. dokonać stabilizacji uszkodzonej kończyny poprzez unieruchomienie dwóch sąsiednich 

stawów  

B. zatamować krwawienie  

C. zapewnić komfort cieplny – przykrycie kurtką , kocem itd.  

D. Wezwać pomoc  

 

3. Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej?  

A. około 5 sek  

B. około 10 sek  

C. około 15 sek  

D. około 20 sek  

 

4. Podczas 1 cyklu resuscytacji u osoby dorosłej należy wykonać:  

 
Liczba uciśnięć klatki piersiowej : liczba oddechów  

A. 20: 1  

B. 20: 2  

C. 30: 2  

D. 30: 5  

 

5. W zatłoczony 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 odpowiedzi to b i c  

 

6. Udzielając pomocy 4 letniemu dziecku, u którego doszło przed chwilą do oparzenia gorącą 

wodą kończyn dolnych należy w pierwszej kolejności:  

A. posmarować oparzone miejsce maścią  

B. zastosować na oparzone miejsce środek odkażający (np. Panthenol, spirytus)  



C. schłodzić miejsce zimną wodą  

D. założyć jałowy opatrunek  

 

7. Poszkodowany w czasie wypadku doznał wielu obrażeń. Które z podanych objawów, bądź 
obrażeń świadczą o zagrożenia życia?  

A. złamanie kończyny górnej  

B. ból w okolicy lędźwiowej  

C. blada, chłodna i spocona skóra  

D. zwichnięcie barku z jego stłuczeniem  

 

8. 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 go na nogi  

C. podać środek przeciwbólowy w tabletce  

D. nie ruszać do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego  

 
9. 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  

 
10. 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  

 

11. Zaczerwienienie i świąd skóry, szybko narastające obrzęki, utrudnione oddychanie to objawy 

wstrząsu:  

A. septycznego  

B. kardiogennego  

C. krwotocznego  

D. anafilaktycznego  

 

12. Kierowca samochodu osobowego po zderzeniu z drzewem pozostaje w pozycji siedzącej w 

aucie. Co może usprawiedliwić szybkie wydobycie mężczyzny, zanim przybędą służby 

ratunkowe?  

A. złamanie kości udowej i ramienia  

B. nielogiczne odpowiedzi na pytania  

C. konieczność podjęcia sztucznego oddychania  

D. zgłoszenie przez poszkodowanego znacznego bólu pleców  

 

13. Jesteś świadkiem wypadku drogowego, podczas którego samochód osobowy uderzył w słup 

linii wysokiego napięcia. Kierowca siedzący wewnątrz pojazdu sprawia wrażenie 

nieprzytomnego, a zerwane druty iskrząc zwisają nad pojazdem:  

A. postarasz się odsunąć druty drewnianym narzędziem i wydobyć poszkodowanego  

B. wyłączyć stacyjkę samochodu, aby nie doszło do wybuchu paliwa  

C. z bezpiecznej odległości wezwiesz straż pożarną i pogotowie energetyczne  



D. założysz rękawice ochronne i ocenisz oddech i tętno  

 

14. 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  

 

15. Jesteś świadkiem napadu drgawkowego u ucznia w szkole. Co robisz?  

A. starasz się ochronić głowę chłopca przed urazami  

B. przeciwdziałasz drganiom ciała  

C. szukasz sprzętu w celu zabezpieczenia przed pogryzieniem języka  

D. układasz chłopca w pozycji bocznej i odchodzisz aby zatelefonować po pomoc  

 

16. Chusta trójkątna może być stosowana w celu:  

A. unieruchomienia złamania przedramienia  

B. jako temblak podtrzymujący zranioną kończynę  

C. jako zaimprowizowany opatrunek  

D. wszystkie prawdziwe  

 
17. 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  

 

19. Pośredni masaż serca:  

A. należy przerwać zawsze po upływie 2 minut na 5 sekund aby sprawdzić tętno  

B. powinien powodować wyczuwalną falę tętna na tętnicach promieniowych  

C. u dorosłych powinien być prowadzony w proporcji 15: 2  

D. musi być rozpoczęty po stwierdzeniu braku przytomności i prawidłowego oddechu  

 

20. Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego polega na:  

A. przepłukaniu oka kroplami do oka  

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  

 

21. Zabiegi resuscytacyjne należy prowadzić do chwili:  

A. przyjazdu specjalistycznych służb medycznych  

B. gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać  

C. gdy ulegniesz wyczerpaniu  

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe  

 

22. Akt prawny zobowiązujący wszystkich obywateli do udzielania pierwszej pomocy to:  

A. art. 162 Kodeksu Karnego  

B. ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 r.  

C. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r.  



D. rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r  

 

23. Przeprowadź resuscytację krążeniowo - oddechową na fantomie.  

24. Zaprezentuj sposób układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.  

25. Wykonaj prowizoryczne unieruchomienie złamanej kończyny dolnej. 

 


