
 
Przykładowe pytania na zawody drużyny ratowniczych. 
 
1.Hipotermia występuje w przypadku, gdy: 
a) Temperatura ciała spada poniżej 30°C 
b) Temperatura ciała spada poniżej 35°C 
c) Temperatura ciała spada poniżej 37°C 
d) Temperatura ciała spada poniżej 31°C 
 
2. W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego u poszkodowanego, który jest 
nieprzytomny i nie oddycha należy: 
a) Odgiąć głowę ku tyłowi, by sprawdzić oddech 
b) Przenieść poszkodowanego w bezpieczne miejsce i wygodnie ułożyć 
c) Rozpocząć czynności resuscytacyjne 
d) Czekać na pogotowie ratunkowe 
 
3.Reguła Potta mówi, że: 
a) Przy podejrzeniu złamania należy unieruchomić dwa sąsiadujące ze złamaniem mięśnie 
b) Przy podejrzeniu zwichnięcia należy unieruchomić dwa sąsiadujące ze stawem stawy. 
c) Przy podejrzeniu złamania kości należy unieruchomić dwa sąsiadujące ze złamaniem 
stawy. 
d) Przy podejrzeniu złamania kości należy unieruchomić dwie sąsiadujące ze złamaniem 
kości. 
 
4.W przypadku migotania komór prawidłowy rytm serca przywraca: 
a) Wykonywanie jedynie uciśnięć klatki piersiowej 
b) Wykonywanie jedynie oddechów ratowniczych 
c) Skuteczna defibrylacja 
d) Elektrokardiografia 
 
5.  Jeśli w jamie ustnej poszkodowanego znajduje się krew i nie można wykonywać 
oddechów ratowniczych należy: 
a) Nie robić nic 
b) Uciskać tylko klatkę piersiową z częstotliwością 100-120 uciśnięć/minutę 
c) Co minutę sprawdzać tętno 
d) Czekać na służby ratunkowe 
 
6.Bezpośrednio na ranę należy położyć: 
a) Watę 
b) Ligninę 
c) Jałową gazę 
d) Plaster bez gazy 
 
7.Pozycję bezpieczną stosujemy: 
a) U osoby, która jest przytomna i oddycha. 
b) U osoby, która jest nieprzytomna i nie oddycha. 



c) U osoby, która jest nieprzytomna, ale oddycha. 
d) U osoby, u której podejrzewamy uraz kręgosłupa. 
 
8. Samotny ratownik udzielający pomocy dziecku wzywa pomoc po upływie: 
a) 1 minuty 
b) 2 minut 
c) 3 minut 
d) 0,5 minuty 
 
9. Jeżeli starszy pan nagle skarży się na bardzo silny, dławiący ból w klatce piersiowej, 
nieustępujący po odpoczynku, można podejrzewać u niego: 
a) Złamanie żeber 
b) Zawał serca 
c) Zadławienie 
d) Dusznicę bolesną 
 
10.Jeśli podejrzewasz zawał u osoby dorosłej to: 
a) Połóż ją na wznak i przykryj kocem 
b) Pomóż choremu przyjąć wygodną pozycję siedzącą z podpartą głową i plecami oraz 
nogami zgiętymi w kolanach 
c) Podaj poszkodowanemu leki i coś do picia 
d) Czekaj na przyjazd pogotowia 
 
11.Wyjaśnij pojęcie wstrząsu: 
a) Zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek jest 
niewystarczający 
b) Zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek jest wystarczający 
c) Zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek jest dostateczny 
d) Zespół zaburzeń, w wyniku których dopływ krwi do wszystkich tkanek jest lekko 
zaburzony. 
 
12.Czynności resuscytacyjne u dzieci rozpoczynamy od: 
a) 5 oddechów ratunkowych 
b) 30 uciśnięć klatki piersiowej 
c) 2 oddechów ratunkowych 
d) 15 uciśnięć klatki piersiowej 
 
13. Najważniejszym zadaniem dla ratownika na miejscu zdarzenia jest: 
a) Pomoc rannym. 
b) Wezwanie pomocy specjalistycznej. 
c) Zabezpieczenie miejsca wypadku. 
d) Zadbanie o własne bezpieczeństwo. 
 
 
 
 



14.Wskaż najczęstsze przyczyny niedrożności dróg oddechowych 
a) Ciało obce w jamie ustnej, urazy głowy, alergie, ukąszenia przez owady 
b) Ciało obce w jamie ustnej, poruszanie się w trakcie posiłku, urazy głowy, 
c) Ciało obce w jamie ustnej, rany cięte policzka, alergie 
d) Alergie, urazy głowy, poruszanie się w trakcie posiłku 
 
 
 
15. Jeśli kość przebiła skórę i rana obficie krwawi to: 
a) Należy zadzwonić po pomoc i nie robić nic. 
b) Należy oczyścić ranę 
c) Należy nastawić kość 
d) Należy zatamować krwawienie i nałożyć opatrunek jałowy 
 
 
 
16.Jak długo prowadzimy resuscytację? 
a) Do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i przejęcia od nas poszkodowanego 
b) Kiedy utracimy siły i nie będziemy w stanie prowadzić dalszych czynności 
c) Jeśli poszkodowany odzyska oznaki krążenia 
d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 
17.  W skutek omdlenia następuje: 
a) Długotrwały spadek ciśnienia. 
b) Krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia. 
c) Krótkotrwały spadek ciśnienia. 
d) Ciśnienie nie zmienia się. 
 
 
18.Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci jest: 
a) Przyczyna oddechowa 
b) Przyczyna sercopochodna 
c) Przyczyna krążeniowa 
d) Przyczyna urazowa 
 
19. Objawami podejrzenia zawału serca są: 
a) Duszności, wymioty, bladość, zimne poty. 
b) Duszności, bóle głowy, bladość. 
c) Wymioty, zimne poty, bóle głowy, bóle w okolicach klatki piersiowej. 
a)   
b) Ułożyć poszkodowanego z pozycji bocznej, aby krew mogła swobodnie spływać 
  
20.Gdy temperatura głęboka ciała znajduje się w przedziale 35 C – 32 C wyróżniona 
zostaje: 
a) Hipotermia umiarkowana. 
b) Hipotermia łagodna. 



c) Hipotermia bardzo ciężka. 
d) Hipotermia ciężka. 
  
21.  Rozpoczęcie RKO u niemowlęcia zaczyna się od: 
a) 3 wdechów, a następnie 15 uciśnięć. 
b) 2 wdechów, a następnie 10 uciśnięć. 
c) 5 wdechów, a następnie 30 uciśnięć. 
d) 4 wdechów, a następnie 25 uciśnięć. 
  
22.   Gdy poszkodowany to osoba porażona prądem pierwszą czynnością jest: 
a) Zadzwonienie po pogotowie i straż pożarną 
b) Udzielenie pomocy poszkodowanemu 
c) Odcięcie dopływu prądu. 
d) RKO 
  
23.   W skutek omdlenia następuje: 
a) Długotrwały spadek ciśnienia. 
b) Krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia. 
c) Krótkotrwały spadek ciśnienia. 
d) Ciśnienie nie zmienia się. 
  
24. Objawami podejrzenia zawału serca są: 
a) Duszności, wymioty, bladość, zimne poty. 
b) Duszności, bóle głowy, bladość. 
c) Wymioty, zimne poty, bóle głowy, bóle w okolicach klatki piersiowej. 
d) Wymioty, duszności, zimne poty, bóle w okolicach klatki piersiowej. 
 
 
25. Rozpoznanie miejsca wypadku drogowego, udzielenie pierwszej pomocy i ewakuacja 
zagrożonych poszkodowanych to obowiązek: 
a)  Policjantów i strażaków 
b)  Wyłącznie wykwalifikowanych ratowników 
c)  Świadków zdarzenia, do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego 
d)  Wyłącznie kierujących pojazdami i pasażerów, do czasu przybycia zespołu ratownictwa 
medycznego 
 
26. Różnica w wykonywaniu RKO występuje pomiędzy: 
a) Dorosłymi, a dziećmi. 
b) Dorosłymi, a niemowlętami. 
c) Dorosłymi, a dziećmi i niemowlętami. 
d) Nie ma żadnej różnicy. 
 
27.Wyjaśnij, czym jest omdlenie: 
a) Krótkotrwała utrata przytomności, wywołana przejściowym niedokrwieniem mózgu 
b) Krótkotrwała utrata przytomności, wywołana przejściowym uszkodzeniem mózgu 



c) Krótkotrwała utrata przytomności, wywołana uszkodzeniem mózgu 
d) Krótkotrwała utrata przytomności, wywołana stałym niedotlenieniem 
 
28. Młodsza siostra twojego kolegi dotknęła ręką gorącego żelazka. Należy: 
a) Schładzać rękę dziewczynki zimną bieżącą wodą przez 20–30 minut, starając się, by 
strumień wody był odpowiednio silny; następnie skonsultować się z lekarzem 
b) Schłodzić rękę dziewczynki zimną bieżącą wodą przez minutę, starając się, by strumień 
wody nie był zbyt silny; następnie jak najszybciej skonsultować się z lekarzem 
c) Schładzać rękę dziewczynki zimną bieżącą wodą przez 20–30 minut, starając się, aby 
strumień wody nie był zbyt silny; następnie niezwłocznie skonsultować się z lekarzem 
d) Schłodzić rękę dziewczynki pod zimną bieżącą wodą przez minutę, a następnie 
posmarować ranę tłustą maścią i zaprowadzić dziewczynkę do lekarza 
 
 
 
 
29. Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie 
a) 1/3 górnej części mostka. 
b) 1/3 dolnej części mostka. 
c) 1/4 górnej części mostka. 
d) 1/4 dolnej części mostka. 
 
 
30. Przed przyjazdem pogotowia osobie rannej można podać coś do picia: 
a) Nie. 
b) Tak. 
c) Zależy od napoju. 
d) Tylko ciepłe napoje. 
 
31. Podczas ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu stosuje się chwyt: 
a) Rauteka 
b) Heimlicha 
c) Potta 
d) Wyluksowania 
 
 
32. Oddech u osoby poszkodowanej sprawdzamy przez: 
a) 10 s, 
b) 20 s 
c) 2 min 
d)      30 s 
 
 
 
33. Wskaż najczęstsze przyczyny omdlenia: 
a) ból, wyczerpanie, głód, silne emocje, 



b) ból, wyczerpanie, zimno, silne emocje, 
c) ból, wyczerpanie, chłód, silne emocje, 
d) ból, wyczerpanie, upadek, silne emocje. 
 
 
 
34. Stosunek uciśnięć klatki piersiowej do ilości oddechów ratunkowych u osoby dorosłej 
wynosi: 
a) 30:2, 
b) 2:30, 
c) 1:5, 
d) 15:2. 
 
 
35. Jakimi zmysłami sprawdzamy obecność oddechu u osoby poszkodowanej? 
a) wzrok, smak, węch, 
b) dotyk, węch, słuch, 
c) wzrok, słuch, dotyk, 
d) wzrok, węch, słuch. 
 
 
 
 
36.Omdlenie to krótkotrwała utrata przytomności i napięcia mięśniowego wywołana: 

a) przejściowym niedokrwieniem mózgu, 
b) przejściowym uszkodzeniem mózgu, 
c) uszkodzeniem mózgu, 
d) stałym niedotlenieniem. 

 
 
 
 
37. Wskaż najczęstsze przyczyny niedrożności dróg oddechowych u dzieci: 
a)    ciało obce w jamie ustnej, urazy głowy, alergie, poruszanie się w trakcie posiłku, 
b)    ciało obce w jamie ustnej, urazy głowy, 
c)     ciało obce w jamie ustnej, rany cięte policzka, alergie, 
d)    alergie, urazy głowy, ukąszenia przez owady. 
 
 
 
38.  W wypadku pogryzienia przez psa należy: 
a)    przemyć ranę ciepłą wodą z mydłem, założyć jałowy opatrunek i zapewnić 
poszkodowanemu pomoc medyczną, 
b)    przemyć ranę spirytusem salicylowym i zapewnić poszkodowanemu pomoc medyczną, 
c)  założyć na ranę jałowy opatrunek, podać leki przeciwgorączkowe i jak najszybciej 
zapewnić poszkodowanemu pomoc medyczną, 



d)    posmarować ranę tłustą maścią. 
 
 
39. Osoba poszkodowana ma uraz kręgosłupa. Leży na plecach, jest przytomna, ale w 
związku z wypadkiem rozcięła dotkliwie język, który mocno krwawi. W takiej sytuacji należy 

a) Ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i powiadomić pogotowie ratunkowe 
b) Prosić osobę poszkodowaną, by nie połykała krwi, a jeżeli zaistnieje taka sytuacja 

neży ją obrócić, stabilizując uprzednio kręgosłup według przyjętych reguł 
c) Obrócić głowę osoby poszkodowanej na bok by krew mogła swobodnie spływać 
d) Ułożyć poszkodowanego z pozycji bocznej, aby krew mogła swobodnie spływać 

 
 
 
40. Które objawy charakteryzują osobę będącą we wstrząsie: 
a)    zaczerwieniona, spocona i ciepła skóra, przyspieszone tętno, 
b)    blada, spocona i zimna skóra, 
c)     blada, spocona i ciepła skóra, 
d)    zaczerwieniona, spocona i zimna skóra, przyspieszone tętno. 
 
 
41.Omdlenie to krótkotrwała utrata przytomności i napięcia mięśniowego wywołana: 

a) przejściowym niedokrwieniem mózgu, 
b) przejściowym uszkodzeniem mózgu, 
c) uszkodzeniem mózgu, 
d) stałym niedotlenieniem 

42.Jakie urządzenie znajduje się na poniższej ilustracji? 

 
43.Wstępna ocena stanu poszkodowanego (ABC) polega na sprawdzeniu czy: 

a) drogi oddechowe są drożne, czy oddycha i czy nie wykazuje oznak zatrzymania 
krążenia, 

b) drogi oddechowe są drożne, czy nie wykazuje oznak zatrzymania krążenia i nie ma 
złamanych kończyn, 

c) oddycha, jest przytomny i nie ma poważniejszych obrażeń ciała, 
d) jest przytomny, nie ma poważniejszych obrażeń ciała i może samodzielnie wezwać 

ratownictwo medyczne. 
 
44.U osoby, która tonęła, odmienność postępowania podczas RKO polega na wykonaniu: 

a) 5 wstępnych oddechów przed rozpoczęciem uciśnięć klatki piersiowej, 



b) 2 wstępnych oddechów przed rozpoczęciem uciśnięć klatki piersiowej, 
c) 3 wstępnych oddechów przed rozpoczęciem uciśnięć klatki piersiowej, 
d) 4 wstępnych oddechów przed rozpoczęciem uciśnięć klatki piersiowej. 

 
 
45. Na miejscu zdarzenia jest 2 ratowników. Jak często powinni zmieniać się podczas 
czynności resuscytacyjnych? 
a)    co 3 minuty, 
b)    co 2 minuty, 
c)     co 0,5 minuty, 
d)    co 5 minut. 
 
46. Uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt wykonujemy:  
a)   jedną ręką, 
b)   dwoma rękami, 
c)   jednym palcem, 
d)   dwoma palcami. 
 
47. W czasie krwawienia z nosa u poszkodowanego nie należy: 
a) kłaść na kark poszkodowanego zimnego okładu, 
b) przechylać poszkodowanego do przodu, 
c) zatykać nosa gazikami lub watą, 
d) kłaść okładu na czoło. 
 
48.Które z poniższych zjawisk nie spowodują oparzeń ciała: 

a) Otarty ogień 
b) Kwas glutaminowy 
c) Sztuczne ognie 
d) Amoniak 

 
49. NZK to: 

a) Nagłe zatrzymanie krwawienia 
b) Nagłe zatrzymanie krążenia 
c) Nagłe zatrzymanie akcji serca 
d) Nagłe zderzenie karetki 

 
 
 
50. Metoda selekcji typu Triage polega na: 

a) Zakwalifikowaniu do czterech grup 
b) Nazwy grup są oznaczone kolorami 
c) Podstawowym celem Triagu jest zapewnienie przeżycia i leczenia jak największej 

liczby ofiar dostępnym nakładem sił i środków 
d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe 

 
 



51. Defibrylację stosuje się u dorosłych poszkodowanych, którzy są: 
a)   nieprzytomni, oddychający nieprawidłowo, 
b)   przytomni, oddychający nieprawidłowo, 
c)   nieprzytomni, oddychający prawidłowo, 
d)   nieprzytomni, mający 4 oddechy w przeciągu 10 s. 
 
 
 
 
52.Dokończ zasadę: „Dobry ratownik to … ratownik” 

a) Dobry ratownik to pomocny ratownik 
b) Dobry ratownik to trzeźwy ratownik 
c) Dobry ratownik to sprawny ratownik 
d) Dobry ratownik to żywy ratownik 

 
53.Za potencjalnie niebezpieczne uważa się: 

a) Krew, tkanki, płyny ustrojowe, wydzieliny 
b) Krew, trzewia, wydzieliny. 
c) Krew,  płyny ustrojowe. 
d) Żadna z powyższych nie jest prawidłowa. 

 
 
 
54.Jako opatrunku nie można używać 

a) Waty 
b) Zwiniętej chusty trójkątnej 
c) Bandaża 
d) Gazików jałowych 

 
 
 
55.W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego (dorosłego)?  

a) Chwycę poszkodowanego za barki i lekko nim potrząsnę. 
b) Poklepie go po twarzy. 
c) Poleję go wodą. 
d) Uszczypnę go i zapytam: „Co się stało?” 

 
56. Twój kolega założył się, że zje liść ozdobnej rośliny doniczkowej. Wygrał zakład, ale 
zaczął się skarżyć na 
pieczenie w ustach, nudności oraz bóle brzucha i głowy, co oznacza, że roślina jest trująca, 
w związku z czym 
należy: 
a) podać koledze środki przeciwbólowe i poradzić mu, aby udał się do lekarza, jeżeli objawy 
nie ustąpią, 
b) podać koledze do wypicia dużą ilość bardzo słodkiego napoju i poczekać, aż objawy 
ustąpią, 



c) natychmiast wezwać ratownictwo medyczne i nie podejmować żadnych działań do czasu 
jego przybycia, 
d) spowodować wymioty, np. podając koledze do wypicia duże ilości osolonej wody i 
zapewnić mu pomoc 
medyczną. 
 
57.W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku? 

a) Ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu. 
b) Ofiara ma trudności z poruszaniem się, chodzeniem.. 
c) Występuje zsinienie skóry w dolnej części brzucha. 
d) Ofiara wyraźnie kuleje. 

 
58. W przypadku krwawienia z rany podudzia nie należy:  

a) Tamować krwawienia gazą  
b) Unosić krwawiącej kończyny  
c) Unieruchamiać krwawiącej kończyny 
d) Wszystkie powyższe odpowiedzi są nieprawidłowe 

. 
59. 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. 

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

a) złamanie kończyny górnej  
b) Ból w okolicy lędźwiowej  
c) blada, chłodna i spocona skóra  
d) zwichnięcie barku z jego stłuczeniem 

 
61. Jeden z uczestników wycieczki szkolnej został użądlony przez szerszenia, w związku z 
czym należy: 
a) ostrożnie usunąć żądło, zastosować zimne okłady, a w razie wystąpienia niepokojących 
objawów 
wezwać ratownictwo medyczne, 
b) bezwzględnie usunąć żądło, zdezynfekować miejsce ukąszenia spirytusem, a w razie 
wystąpienia 
niepokojących objawów zapewnić poszkodowanemu pomoc medyczną, 



c) osłonić miejsce użądlenia z wbitym w nie żądłem i jak najszybciej zapewnić 
poszkodowanemu pomoc 
medyczną, 
d) jak najszybciej usunąć żądło i zastosować zimne okłady. 
 
62.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. 

 
63.W przypadku obrażeń mięsni, kości i stawów możemy zmniejszyć obrzęk w następujący 
sposób:  

a) Bandażując opatrunkiem elastycznym  
      b)   Stosując ciepły kompres  
      c)   Stosując zimny okład  
      d)   Polewając wodą przez 10 minut 
 
64.Łańcuch przeżycia to: 
a) schemat postępowania ratowniczego w sytuacji, gdy doszło lub może dojść do nagłego 
zatrzymania 
krążenia, 
b) algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych według zaleceń m.in. Europejskiej 
Rady Resuscytacji, 
c) sprzęt służący do wydobywania z pojazdów osób uwięzionych w nich w wyniku wypadku 
drogowego, 
d) technika ratownicza stosowana tylko przez ratowników górskich. 
 
65. Zaczerwienienie i świąd skóry, szybko narastające obrzęki, utrudnione oddychanie to 
objawy wstrząsu:  

a) Septycznego  
b) Kardiogennego  
c) Krwotocznego  
d) Anafilaktycznego 

 
66. Czas, jaki powinno się przeznaczyć na wykonanie pojedynczego oddechu ratowniczego 
wynosi: 

e) a) 1 s, 
f) b) 1,5 s, 
g) c) 2 s, 
h) d) 5 s. 

 
67.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 

 
68. W jakich okolicznościach należy unikać bezpośredniej wentylacji usta-usta: 

a) podejrzenie zatrucie cyjankami  
b) podejrzenie zatrucie tlenkiem węgla  
c) podejrzenie zatrucia środkami fosforoorganicznymi  
d) wszystkie prawdziwe 

 
69. Jeśli wykonane przez nas 2 oddechy ratownicze nie były efektywne (tzn. nie uniosła się 
klatka piersiowa) 
wówczas: 
a) przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej, 
b) podejmujemy dalsze próby wdechów, 
c) próbujemy tylko jeden raz, 
d) próbujemy do skutku. 
 
70. Po wejściu do mieszkania krewnej ogrzewanego piecykiem gazowym, dostrzegasz, że 
krewna ma zaburzenia 
widzenia i oddychania, a ponadto jest bardzo senna. W tej sytuacji należy: 
a) wezwać ratownictwo medyczne, a do czasu jego przyjazdu starać się wywołać wymioty 
u poszkodowanej krewnej, 
b) wezwać ratownictwo medyczne i nie pozwolić krewnej zasnąć do czasu jego przybycia, 
c) położyć krewną do łóżka, przewietrzyć pomieszczenie i wezwać ratownictwo medyczne, 
d) wyprowadzić krewną z mieszkania, przewietrzyć pomieszczenia i wezwać ratownictwo 
medyczne. 
 
 
71.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 
 
72.Kilkuletnie dziecko bawiące się w piaskownicy wepchnęło sobie kamyk do nosa w 
związku z czym należy: 
a) postarać się wyjąć kamyk z dziurki za pomocą pęsety, a w razie niepowodzenia udać się 
po pomoc 
medyczną, 
b) poprosić o wydmuchanie nosa, uciskając skrzydełko drożnej dziurki, a w razie 
niepowodzenia udać się po 
pomoc medyczną, 
c) niezwłocznie udać się do szpitala pełniącego ostry dyżur laryngologiczny, 
d) pozostawić kamyk w dziurce nosa do czasu, aż sam wypadnie. 



 
73.Jeśli poszkodowany obficie krwawi, i nie ma innego wyjścia aby zatamować krwotok to 
użyjesz opaski uciskowej o szerokości ilu centymetrów? 

a) 4 
b) 5 
c) 7 
d) 3,5 

 
74.Jeżeli poszkodowany leży dłuższy czas w pozycji bocznej bezpiecznej, należy odwrócić 
go na drugi bok po upływie: 
a) 15 minut 
b) 30 minut 
c) 60 minut 
d) W żadnym wypadku nie należy odwracać go na drugi bok. 
 
75.Chorego przytomnego, z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego, należy w oczekiwaniu 
na pomoc i transport ułożyć:  

a) w pozycji leżącej na plecach  
b) w pozycji siedzącej  
c) w pozycji wygodnej dla chorego 
d) w pozycji na lewym boku 

 
76. Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w 
centralnym układzie nerwowym po: 
a) 3 min. 
b) 1 min. 
c) 4 min. 
d) 10 min. 
 
77.Jeżeli poszkodowany odzyskał przytomność, oraz nie ma widocznych ran zagrażających 
jego życiu i chce iść do domu należy: 
a) Podać leki przeciwbólowe oraz coś do jedzenia czy picia 
b) Namówić ją do pozostania na miejscu i poczekania na pomoc medyczną 
c) Namówić ją do pozostania na miejscu i poczekania na pomoc medyczną, a następnie 
podać jej coś do picia czy jedzenia. 
d) Pozwolić jej pójść do domu zalecając wizytę u lekarza w najbliższym czasie. 
 
78. Gdy poszkodowany ma widoczne odmrożenia oraz jest przytomny należy: 
a) Jak najszybciej polewać miejsce odmrożenia bieżącą wodą zaczynając od gorącej i 
stopniowo obniżać temperaturę wody 
b) Należy przebić pęcherze i założyć suchy opatrunek 
c) Należy polewać miejsce odmrożenia bieżącą wodą zaczynając od zimnej i stopniowo 
podwyższając temperaturę wody. 
d) Należy założyć opatrunek, a następnie polewać bieżącą wodą niezależnie od jej 
temperatury. 
 



79.W przypadku poparzenia I stopnia należy schładzać miejsce poparzenia bieżącą wodą 
przez: 
a) 3 minuty 
b) 5 minut 
c) 15 minut 
d) 20 minut 
 
80.Aby zapobiec wstrząsowi, należy w pierwszej kolejności usunąć jego przyczynę bądź 
ograniczyć jej oddziaływanie. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaniu 
ratownictwa medycznego należy ułożyć poszkodowanego: 

a) w wygodnej dla niego pozycji, nawet, jeżeli mogłoby to spowodować rozleglejsze 
obrażenia, i ochronić go przed utratą ciepła bądź przegrzaniem, 

b) w pozycji bezpiecznej i kontrolować jego funkcje życiowe oraz podtrzymywać go na 
duchu do czasu przybycia ratownictwa medycznego, 

c) w bezpiecznym miejscu i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa poprzez 
umożliwienie mu rozmowy (np. telefonicznej) z bliską osobą, 

d) w pozycji odpowiedniej do charakteru i stopnia obrażeń, zabezpieczyć go przed 
utratą ciepła bądź przegrzaniem. 

 
81.W przypadku krwawienia z nosa musisz zadbać o to aby: 
a) Ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej 
b) Ułożyć poszkodowanego w pozycji dowolnej 
c) Zapobiegnąć spływaniu krwi do żołądka 
d) Nałożyć zimny okład na szyję. 
 
82.Jeśli przytomna osoba z raną klatki piersiowej odkrztusza jasnoczerwoną, spienioną 
krew, należy: 

a) ułożyć ją w pozycji półsiedzącej i uciskać ranę do czasu przybycia profesjonalnej 
pomocy, 

b) założyć jałowy opatrunek na ranę, ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji 
bezpiecznej i umożliwić jej odkrztuszanie krwi, 

c) ułożyć ją w pozycji półsiedzącej, z zimnymi okładami na klatce piersiowej, 
d) przyłożyć do rany zimne okłady i ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej. 

 
83.W przypadku gdy poszkodowany krwawi zewnętrznie i trzeba wymienić opatrunek, 
ponieważ nasiąka krwią należy: 
a) Dołożyć gazików, zdejmując stare i zwalniając ucisku. 
b) Dołożyć gazików, zdejmując stare i nie zwalniając ucisku. 
c) Dołożyć gazików, nie zdejmując starych i nie zwalniając ucisku. 
d) Dołożyć gazików, nie zdejmując starych i zwalniając ucisk. 
 
84. W przypadku gdy udzielasz pomocy osobie poszkodowanej, najlepiej jest gdy: 

a) Wykonasz wszystkie czynności samodzielnie  
b) Poprosisz o pomoc krzycząc “niech ktoś mi pomoże!” 
c) Wydasz komendy konkretnym osobom np. “niech zadzwoni pani po karetkę” 
d) Poczekasz, aż ktoś kto zna się na udzielaniu pierwszej pomocy cię wspomoże 



85. W razie podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa na odcinku szyjnym należy: 
a) ułożyć głowę w pozycji bocznej, 
b) unieruchomić głowę, 
c) nie ruszać poszkodowanego do czasu przyjazdu lekarza. 
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 
 
86. Tętno u poszkodowanego sprawdzamy: 
a) przykładając dłoń do czoła, 
b) przykładając ucho do klatki piersiowej, 
c) układając palce na tętnicy szyjnej. 
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 
 
87.Ułożenie ciała poszkodowanego ułatwiające oddychanie i krążenie krwi,  
a także zapobiegające zakrztuszeniu umożliwia pozycja: 
a) na wznak, 
b) twarzą do ziemi, 
c) bezpieczna (boczna ustalona). 
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 
 
88.Osobie nieprzytomnej: 
a) można podać do picia wszystko, 
b) można podać do picia jedynie zimną wodę, 
c) nie wolno podawać nic do picia. 
d) można podać do picia płyny, po uniesieniu jej glowy 
 
89.Przy udzielaniu rannym pierwszej pomocy na miejscu wypadku należy  
przede wszystkim: 
a) udzielić w pierwszej kolejności pomocy tym, których stan zagraża życiu, 
b) podać rannym leki uspokajające, 
c) pojechać po lekarza. 
d) udzielić pomocy tym, którzy najgłośniej jęczą z bólu 
 
90.Świadek wypadku, w którym są ofiary, w pierwszej kolejności powinien: 
a) zabezpieczyć miejsce wypadku, 
b) zapisać świadków wypadku, 
c) udzielić pierwszej pomocy. 
d) zapamiętać numery rejestracyjne pojazdów 
 
91. Przy złamaniu kości przedramienia należy: 
a) podać poszkodowanemu środki przeciwbólowe, 
b) unieruchomić dwa sąsiadujące ze sobą stawy, 
c) nie ruszać poszkodowanego do czasu przyjazdu lekarza. 
d) nastawić kość 
 
92.Brak krążenia można rozpoznać po: 
a) braku tętna na tętnicy szyjnej, 



b) bólu w klatce piersiowej, 
c) chrapiącym oddechu. 
d) utracie przytomności 
 
93.W sytuacji złamania kości należy ją: 
a) nastawić, 
b) naciągnąć i zmniejszyć ból, 
c) unieruchomić. 
d) nastawić tylko, jeżeli wystaje poza ciało 
 
94.Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń powinna polegać na: 
a) polewaniu oparzonego miejsca zimną wodą,  
b) polewaniu oparzonego miejsca ciepłą wodą,  
c) smarowaniu oparzonego miejsca maścią. 
d) natychmiastowym zabandażowaniu oparzonego miejsca 
 
95.Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jadnej z ofiar 
wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała? 
a) Umieszczę palec w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem 
b) Zamrożę go. 
c) Pozostawię bez zabezpieczenia a miejscu wypadku. 
d) Zlokalizuję właściciela i oddam palec po wcześniejszym umieszczeniu go w sterylnej 
gazie. 
 
96. Uraz kręgosłupa należy podejrzewać 
a) U kierowców i pasażerów po kolizji drogowej 
b) U wszystkich uczestnikach wypadków 
c) U wszystkich nieprzytomnych uczestników wypadków 
d) U poszkodowanych, którzy nie skarżą się na ból szyi i głowy. 
 
97. Przy tamowaniu krwotoków używa się: 
a) Ucisk poniżej miejsca krwawienia. 
b) Opatrunek uciskowy przed raną. 
c) Uniesienie do góry zranionej kończyny. 
d) Opatrunek uciskowy przed i za raną. 
 
98. Skaleczenia i mniejsze rany najlepiej przemyć: 
a) Jodyną 
b) Wodą utlenioną 
c) Wodą z kranu 
d) Nie można niczym myć. 
 
99. Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej? 
a) Około 3 sekundy 
b) Około 7 sekund 
c) Około 10 sekund 



d) Około 13 sekund 
 
100. Jesteś w stanie stwierdzić, że osoba poszkodowana oddycha po: 

a) usłyszeniu jednego oddechu 
b) usłyszeniu co najmniej dwóch oddechów 
c) usłyszeniu co najmniej trzech oddechów 
d) usłyszeniu co najmniej czterech oddechów 


