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 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA KLASA VIII SPSL SOSW JONIEC

TEMAT: 1 
PIERWSZA POMOC, CO TO JEST RESUSCYTACJA? - ZAJĘCIA POWTÓRZENIOWE.
 Przeczytaj temat zajęć:

  ALGORYTM POSTĘPOWANIA RATUNKOWEGO 

WZYWAMY POMOC: 
Numery alarmowe Kolejność podawania  informacji:

• 112 1. Imię i nazwisko 

• 999 2. Podaj adres i charakterystyczny punkt, gdzie 
miało miejsce zdarzenie 

• 998 3. Liczba poszkodowanych 
4. Opis zdarzenia 

• 997 5. Własny numer telefonu



ĆWICZENIA DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIA 
1. Oblicz podane działania. Ich wyniki utworzą numery alarmowe służb ratunkowych.

NUMER ALARMOWY 
SŁUŻBY MEDYCZNE 

….................. ….................. …................... POLICJA 
      6 + 3       8 +1        10 – 1 STRAŻ POŻARNA 

UMER ALARMOWY 
SŁUŻBY MEDYCZNE 

….................. ….................. …................... POLICJA 
       2 + 7       11 - 2        10 – 3 STRAŻ POŻARNA 

NUMER ALARMOWY 
SŁUŻBY MEDYCZNE 

….................. ….................. …................... POLICJA 
      5 + 4       0 + 9        18 – 1O STRAŻ POŻARNA 

SŁUŻBY MEDYCZNE 
….................. ….................. …................... POLICJA 
   19 – 18      37 – 36    18 – 16 STRAŻ POŻARNA 

NUMER ALARMOWY 

2. Uporządkuj kolejność czynności przy wzywaniu pomocy – WPISZ CYFRY OD 1-5.

Opis zdarzenia …..............

Podaj adres i charakterystyczny punkt, gdzie miało miejsce zdarzenie …..............

Imię i nazwisko …..............

Własny numer telefonu …..............

Liczba poszkodowanych ….............

3. Narysuj przedstawicieli służb ratunkowych i ich samochody.

….............................................. …............................................. …......................................
             POLICJA                    STRAŻ POŻARNA   POGOTOWIE 
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TEMAT 2. 
ZAGROŻENIA POŻAROWE – ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE
Przeczytaj temat zajęć:
Definicja Pożaru
Pożar - jest to niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 
Postępowanie w razie pożaru
Podczas  każdego pożaru powinniśmy zachować szczególną ostrożność.  Jeśli  ogień jest  mały to
należy spróbować go ugasić. W razie niekontrolowanego i szybko rozprzestrzeniającego się ognia
należy: wszcząć alarm pożarowy; spróbować ugasić ogień w miejscu jego zarodku; wezwać straż
pożarną; ewakuować wszystkich domowników. Trzeba pamiętać, że nawet podczas najmniejszego
pożaru należy zachować ostrożność ponieważ sytuacja  w każdym momencie może się zmienić.
Najczęstsze przyczyny pożarów

1. Nieostrożność osób dorosłych i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym
2. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi
3. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja
4. Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja
5. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo 
6. Wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja 
7. Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych 

Rodzaje pożarów:
1. Pożary ciał stałych (węgiel, drewno, papier, tworzywa).
2. Pożary cieczy palnych i substancji stałych, topiących się wskutek wysokiej temperatury 

(benzyna, nafta i jej pochodne, alkohole, aceton, parafina, lakiery). 
3. Pożary gazów (metan, propan, butan, acetylen). 
4. Pożary metali (magnez, sód, potas, elektron). 

5. Pożary urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. cieczy palnych 
ĆWICZENIA DO WYKONANIA 

1. Zaproponuj czym możesz zgasić określone rodzaje pożarów
a) Pożar telewizora, komputera, silnika elektrycznego - …...................................................................

b)  Pożar benzyny, oleju, farb - …..........................................................................................................

c) Pożar biblioteki szkolnej - ….............................................................................................................

d)  Pożar samochodu - ….......................................................................................................................

2. Narysuj znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjne. 

….................................. …................................................ ….....................................
zakaz palenia      zakaz używania otwartego ognia  drzwi ewakuacyjne 

3. Jakie rodzaju sprzętu gaśniczego używamy do gaszenia ognia?

 
….................................................................................................................................................................................................................................
..
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TEMAT 3. 
PIERWSZA POMOC W SYTUACJI KRWAWIENIA. KRWOTOK Z NOSA. 
Przeczytaj temat zajęć:
Krwotok jest to wylanie się krwi z naczynia krwionośnego lub serca wskutek urazowego
lub chorobowego uszkodzenia ich ściany. Może być żylny, tętniczy, miąższowy i sercowy.
Krwotok jest  bezpośrednio  związany  z  uszkodzeniem  narządów  wewnętrznych  lub(i)
skóry.  W przypadku  uszkodzenia  ciągłości  skóry,  czyli  ran,  opanowanie  krwotoku  jest
związane z zaopatrzeniem zranionego miejsca. Zaopatrywanie krwotoków wewnętrznych
leży  w  gestii  chirurga,  a  ratownik  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  kilku  zasad
postępowania związanych z wytrzewieniem, urazem tępym brzucha, raną drążącą w głąb
klatki piersiowej oraz zmiażdżeniem (przygnieceniem) tułowia. 
Postępowanie w sytuacji krwawienia 
W czasie zaopatrywania ran należy pamiętać o stosowaniu rękawiczek gumowych.  Jeśli
krwotok z ran skóry jest lekki, krew sączy się kroplami. Krwotok ustaje zwykle samoistnie
po kilku minutach, gdy skrzep powstający w miejscu krwawienia zamknie ubytek naczynia.
Na czas transportu tego typu ranę należy zabezpieczyć jałowym opatrunkiem. 

Opatrunek tymczasowy może być nieco ciaśniej założony. 

Opatrunek uciskowy i uniesienie kończyny najczęściej zatrzymują krwotok.
W przypadku krwotoku z rany kończyny dolnej można ucisnąć – palcami lub pięścią –

tętnicę udową w pachwinie 
Silny  krwotok (krew wypływa z rany ciągłym strumieniem lub  tryska pulsując),  należy
natychmiast  zatamować,  stosując  miejscowy  ucisk  rany.  W przypadku  bardzo  silnych
krwotoków z dużych ran może być konieczny (np. w celu zatrzymania wypływu krwi w
pierwszej  chwili  po  amputacji)  ucisk  czterema  palcami  dużej  okolicznej  tętnicy.  Na
kończynie  górnej  najczęściej  jest  to  tętnica  ramienna,  a  na  kończynie  dolnej  –  tętnica
udowa. 



Do opatrywania głowy najlepiej używać specjalnej siatki 
Gdy nie masz nic pod ręką, zawiąż na ranie czystą chustę trójkątną 

KRWOTOK Z NOSA
Poszkodowanego z krwotokiem z nosa sadza się z głową lekko pochyloną ku przodowi. Po
stronie krwawienia należy ucisnąć lekko skrzydełko nosa, na nasadę nosa i  kark można
przyłożyć zimny kompres. Poszkodowany nie powinien łykać krwi. Kiedy krwotok lub inne
obrażenia ciała powodują objawy przedwstrząsowe – i wyłącznie wtedy – poszkodowanego
należy położyć. Zalecane jest ułożenie na brzuchu lub na boku, tak aby krew swobodnie
wyciekała przez nozdrza. Zaciągnięcie krwi do płuc grozi zachłyśnięciem, a połykanie –
wymiotami, które mogą być przyczyną dodatkowych powikłań. Nie należy wkładać do nosa
gazy lub innych środków opatrunkowych. Krwotok z nosa zwykle nie jest groźny. Zdarza
się po silnym uderzeniu w nos, na skutek mocnego kichnięcia lub manipulowania w nosie. 
Posadź  dziecko  z  głową  pochyloną  do  przodu.  Przez  10  min  ściskaj  skrzydełka  nosa.
Poproś, aby oddychało przez usta.  Jeśli  po 10 min krwawienie nie ustanie,  dalej  próbuj

zatrzymać krwotok w ten sam sposób. Zwykle odnosi to skutek. Pozwól dziecku odpocząć.
Przez kilka godzin nie powinno czyścić nosa.
Krwotok wewnętrzny jest  trudny do rozpoznania.  Nie  widząc  na  zewnątrz  ciała  krwi,
rozpoznanie  można  oprzeć  jedynie  na  objawach  pośrednich,  sugerujących  krwawienie.
Należy zwrócić uwagę na uwypuklenie się nasiąkających krwią tkanek w przypadku urazu
kończyn,  na  objawy  wstrząsu  na  tułowiu,  a  w  przypadku  urazu  głowy  –  na  stan
świadomości poszkodowanego.

Krwotok wewnętrzny jest  trudny do rozpoznania.  Nie  widząc  na  zewnątrz  ciała  krwi,
rozpoznanie  można  oprzeć  jedynie  na  objawach  pośrednich,  sugerujących  krwawienie.
Należy zwrócić uwagę na uwypuklenie się nasiąkających krwią tkanek w przypadku urazu
kończyn,  na  objawy  wstrząsu  na  tułowiu,  a  w  przypadku  urazu  głowy  –  na  stan
świadomości poszkodowanego.



ĆWICZENIA DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIA 

1. Wymień materiały opatrunkowe używane do opatrywania ran, krwawień skóry i krwawień z
nosa.

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. Ponumeruj prawidłową kolejność wykonywana czynności przy opatrywaniu rany wpisując 
1,2,3,4:

• umiejscowienie opatrunku na ranie gazika …..............................

• założenie rękawiczek ochronnych …..............................

• zwielokrotnienie warstwy opatrunku …..............................

• prawidłowy wybór środków opatrunkowych …..............................

3. Opisz krótko jak pomożesz koledze, koleżance, która ma krwotok z nosa.

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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TEMAT 4. 
PIERWSZA POMOC W ZADŁAWIENIACH.

Przeczytaj temat zajęć:
Zadławienie to zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce, do którego może doprowadzić np. 
szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów czy połknięcie przez dziecko małego przedmiotu. 
Zadławienie jest stanem zagrożenia życia, z którym można się spotkać na co dzień.
Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. Pamiętaj! Udzielając pierwszej pomocy
możesz uratować komuś życie! Pomoc przy zadławieniu – należy do tych stanów zagrożenia życia,
z którymi można spotkać się codziennie.

Jeśli  do  dróg  oddechowych  dostanie  się  ślina,  kawałek  pokarmu  lub  cokolwiek  innego  poza
powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca!

Jak postępować przy zadławieniu?

• Gdy poszkodowany przestał kaszleć, ale jest przytomny należy: 

1. pochylić poszkodowanego do przodu, 
2. 5 x energicznie uderzyć w okolicę międzyłopatkową. 

• Gdy uderzenie nie pomaga zastosować tzw. chwyt Heimlicha (Uwaga!!! Nie stosować 



wobec kobiet w ciąży): 

3. pochylić poszkodowanego,
4. objąć rękoma kładąc jedną część na nadbrzuszu (pod mostkiem), 
5. drugą ręką objąć zaciśniętą pięść, 
6. i energicznie pociągnąć do wnętrza i ku górze. 
• Jeśli powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, należy bezzwłocznie 

wezwać pogotowie 999 lub 112. 
• Jeśli poszkodowany stracił przytomność, należy rozpocząć reanimacje! 

ĆWICZENIA DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIA 

1. Zastanów się i napisz czym może zadławić się:
-  dorosły człowiek

…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

– małe dziecko

…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Uporządkuj czynności postępowania w czasie pierwszej pomocy przy zadławieniu wpisując 
cyfry 1,2,3,4,5,6. 

5 x energicznie uderzyć w okolicę międzyłopatkową.  …................................

pochylić poszkodowanego do przodu …................................



objąć rękoma kładąc jedną część na nadbrzuszu (pod mostkiem),  …................................

i energicznie pociągnąć do wnętrza i ku górze  …................................

pochylić poszkodowanego …................................

drugą ręką objąć zaciśniętą pięść …................................
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TEMAT 5. 
ZASŁABNIĘCIE. BÓL W KLACE PIERSIOWEJ.
 
Przeczytaj temat zajęć: 
Omdlenia  i  zasłabnięcia  to  niepokojące  objawy  pojawiające  się  najczęściej  w  przebiegu
tymczasowej  nagłej  niewydolności  lub  przewlekłych  chorób  neurologicznych,  hormonalnych,
toksykologicznych czy krążeniowo-oddechowych,  które wymagają udzielenia  pierwszej  pomocy
przedmedycznej. 
Zasłabnięcie  to  zaburzenie  czynności  funkcji  życiowych –  tzw.  stan  przedomdleniowy
charakteryzujący  się  uczuciem  tracenia  przytomności  i  kontaktu  ze  środowiskiem  wraz  z
postępującym  zaburzeniem  świadomości  bez  ich  rzeczywistej  utraty.  Omdlenie  często  jest
utożsamiane  z  zasłabnięciem,  szczególnie  podczas  wysyłania  zgłoszenia  zdarzenia  służbom
ratowniczym, gdzie pod wpływem emocji świadek niepoprawnie opisuje objawy i ma tendencje do
wyolbrzymiania faktów. Zasłabnięcie  to  chwilowe osłabienie organizmu,  podczas  gdy omdlenie
stanowi  konsekwencje  postępujących  objawów  zasłabnięcia,  aż  do  zupełnej,  ale  krótkotrwałej
utraty  przytomności,  czyli  odcięcia  świadomości.  Oba  stany,  mimo  że  wykazują  tendencję  do
samoistnego i pełnego ustępowania w ciągu kilku minut, wymagają interwencji medycznej.
Przyczyny zasłabnięcia
Zasłabnięcia  mogą  być  wynikiem  tymczasowych  zaburzeń  funkcjonowania  ogólnoustrojowego
organizmu  (np.  zasłabnięcie  po  wysiłku)  lub  przewlekłych  chorób  powstałych  na  tle
neurologicznym,  hormonalnym,  toksycznym,  metabolicznym  i  krążeniowo-oddechowym.  Do
najczęściej notowanych przyczyn zasłabnięcia zalicza się:

• nagłe spadki ciśnienia tętniczego krwi na skutek zaburzeń rytmu pracy serca; 
• wysoką temperaturę otoczenia, odwodnienie organizmu, spadek stężenia cukru we krwi; 
• skrajne stany emocjonalne, choroby psychiczne; 
• zatrucia  alkoholowe,  narkotykowe,  polekowe  czy  dwutlenkiem  węgla;  odurzenia

zapachowe. 

Postępowanie w przypadku zasłabnięcia, bez względu na wiek poszkodowanego, polega na:

• udzieleniu pomocy w ułożeniu pacjenta na wznak, czyli pozycji leżącej na plecach z 
uniesionymi nad poziom tułowia nogami, czyli przybranie tzw. pozycji przeciwwstrząsowej;

• w przypadku kiedy nie ma możliwości położenia się pomocy poszkodowanemu przyjęciu 
wygodnej siedzącej pozycji z pochyloną głową i oparciem łokci lub rąk o uda lub kolana; 
niskie i stabilne pozycje ułożeniowe sprzyjają wyrównaniu ciśnienia tętniczego; 

• zapewnieniu przestrzeni i dostępu do świeżego powietrza, np. otwarcie okna, rozgonienie 
tłumu gapiów na chodniku; 

• rozpięciu ubrań pod szyją mogących wywierać ucisk na drogi oddechowe.

Co oznacza ból w klatce piersiowej?
Ból w klatce piersiowej jest objawem wywołującym u pacjentów duży lęk i obawę o własne życie.



Dlatego jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgłaszania się po pomoc na izbę przyjęć lub wezwań
pogotowia ratunkowego. Ból  w klatce piersiowej  może mieć wiele przyczyn i  warto sprawdzić
każdą z nich. 
Pierwsza pomoc w czasie bólu w klatce piersiowej. 
Jeżeli uznasz, że jest to bezpieczne: 

• podejdź do poszkodowanego i sprawdź, czy reaguje; 
• jeśli nie zareagował na Twoje podejście, delikatnie potrząśnij za ramiona i zawołaj: „Czy 

wszystko w porządku?” 
• jeżeli jest nieprzytomny, przejdź do algorytmu POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY 
• jeżeli jest przytomny, dowiedz się, co się stało, jak się czuje, czy coś go boli. 

• Po ocenie sytuacji wezwij karetkę pogotowia.

W oczekiwaniu na przyjazd karetki:
• pomóż poszkodowanemu przyjąć pozycję półsiedzącą z podpartymi plecami – nigdy nie 

kładź płasko osoby z bólem w klatce piersiowej (chyba że straciła przytomność) 
• pozostań z poszkodowanym, postaraj się go uspokoić i zapewnić dostęp świeżego powietrza
• nie pozwól poszkodowanemu jeść ani pić (chyba że dyspozytor medyczny zalecił podanie 

jakiegoś leku) 
• jeśli jesteś w domu poszkodowanego – skompletuj jego dokumenty medyczne i leki, jakie 

przyjmuje 
• jeśli jesteś przygodnym świadkiem – zapytaj poszkodowanego o numer telefonu do kogoś z 

rodziny oraz o jego choroby, przyjmowane leki, ewentualne alergie i okoliczności, w jakich 
pojawił się ból w klatce piersiowej 

• jeśli poszkodowany stracił przytomność – przejdź do algorytmu POSZKODOWANY 
NIEPRZYTOMNY i poinformuj o tym dyspozytora (999) 

• jeśli poszkodowany przestał oddychać – poinformuj o tym dyspozytora (999) i rozpocznij 
resuscytację . 

ĆWICZENIA DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIA 
1. Na podstawie pracy z tekstem uporządkuj zakres czynności w czasie udzielania 

pierwszej pomocy przy zasłabnięciu.

• przyjęciu wygodnej siedzącej pozycji z pochyloną głową i oparciem łokci lub rąk o uda lub 
kolana; …..............

• rozpięciu ubrań pod szyją mogących wywierać ucisk na drogi oddechowe;           ..................

• udzieleniu pomocy w ułożeniu pacjenta na wznak - pozycji przeciwwstrząsowej; …..............

• zapewnieniu przestrzeni i dostępu do świeżego powietrza …..............

2. Na podstawie pracy z tekstem uporządkuj zakres czynności w czasie udzielania 
pierwszej pomocy przy bólu w klatce piersiowej do czasu przyjazdu karetki pogotowia.
  

• nie pozwól poszkodowanemu jeść ani pić …..............
• jeśli jesteś przygodnym świadkiem – zapytaj poszkodowanego o numer telefonu do kogoś z 

rodziny oraz o jego choroby, przyjmowane leki …..............

• pomóż poszkodowanemu przyjąć pozycję półsiedzącą z podpartymi plecami …..............
• pozostań z poszkodowanym, postaraj się go uspokoić 

i zapewnić dostęp świeżego powietrza …..............
• jeśli poszkodowany przestał oddychać – poinformuj o tym dyspozytora (999) i rozpocznij 

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/201763,poszkodowany-nieprzytomny/#3
https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/201763,poszkodowany-nieprzytomny
https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/201763,poszkodowany-nieprzytomny


resuscytację. …..............

• jeśli jesteś w domu poszkodowanego – skompletuj jego dokumenty medyczne i leki, jakie 
przyjmuje …..............

• jeśli poszkodowany stracił przytomność – przejdź do algorytmu „poszkodowany 
nieprzytomny” i poinformuj o tym dyspozytora (999) …..............

Linki do filmów utrwalające materiał z lekcji EDB

Temat 1: 
PIERWSZA POMOC, CO TO JEST RESUSCYTACJA? 
https://www.youtube.com/watch?v=-yF_1BM3F8E
https://www.youtube.com/watch?v=msTjFH8kOW4
https://www.youtube.com/watch?v=o0KutNaPk8c

Temat 2:
ZAGROŻENIA POŻAROWE.
https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs
https://www.youtube.com/watch?v=QME8etMO_Po
https://www.youtube.com/watch?v=pI7psA5FpW8
https://www.youtube.com/watch?v=fsCIZliVYYw

Temat 3: 
PIERWSZA POMOC W SYTUACJI KRWAWIENIA. KRWOTOK Z NOSA. 
https://www.youtube.com/watch?v=F7S6aYbD9RE
https://www.youtube.com/watch?v=ZdFV6RFlJxE
https://www.youtube.com/watch?v=YX9478FiAtI

Temat 4: 
PIERWSZA POMOC W ZADŁAWIENIACH.
https://www.youtube.com/watch?v=kQRfv4VMehM
https://www.youtube.com/watch?v=rDAX7DmDbTQ

Temat 5: 
ZASŁABNIĘCIE. BÓL W KLACE PIERSIOWEJ.
https://www.youtube.com/watch?v=ciHPbH1QSR0
https://www.youtube.com/watch?v=NUPuJCecqnk
https://www.youtube.com/watch?v=Ki5E9gzUWjo

https://www.youtube.com/watch?v=Ki5E9gzUWjo
https://www.youtube.com/watch?v=NUPuJCecqnk
https://www.youtube.com/watch?v=ciHPbH1QSR0
https://www.youtube.com/watch?v=rDAX7DmDbTQ
https://www.youtube.com/watch?v=kQRfv4VMehM
https://www.youtube.com/watch?v=YX9478FiAtI
https://www.youtube.com/watch?v=ZdFV6RFlJxE
https://www.youtube.com/watch?v=F7S6aYbD9RE
https://www.youtube.com/watch?v=fsCIZliVYYw
https://www.youtube.com/watch?v=pI7psA5FpW8
https://www.youtube.com/watch?v=QME8etMO_Po
https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs
https://www.youtube.com/watch?v=o0KutNaPk8c
https://www.youtube.com/watch?v=msTjFH8kOW4
https://www.youtube.com/watch?v=-yF_1BM3F8E
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