
Zagadnienia z EDB do nowej formuły egzaminacyjnej  
w szkole średniej lub ponadgimnazjalnej 

 
I ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY 

1. Opisz poprawny schemat ratunkowy. 
bezpieczeństwo ratownika i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, podejście do 
poszkodowanego, ocena oddechu i ew. udrożnienie dróg oddechowych i dalsze 
postępowanie w zależności od stanu poszkodowanego 

2. Czym jest pierwsza pomoc? 
To zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby znajdującej się w stanie zagrożenia 
życia lub zdrowia, wykonywanych bez użycia sprzętu medycznego oraz środków leczniczych 
przez osoby nieposiadające uprawnień do podejmowania działań ratowniczych. 
 

3. Co powinno znajdować się w apteczce, a co nie może się w niej znaleźć? 
o plastry i opatrunki samoprzylepne 
o jednorazowa masko do sztucznego oddychania 
o jałowe kompresy gazowe 
o bandaże dziane 
o bandaże elastyczne 
o przylepiec 
o rękawiczki jednorazowe 
o okulary ochronne 
o folia NRC 
o nóż do cięcia pasów 
o nożyczki 
o ew. maska do sztucznego oddychania 
o środek dezynfekcyjny 

nie mogą się w niej znajdować leki 
 

4. Podaj podział oparzeń z opisem. 
ü I stopnia - zaczerwienienie skóry 
ü II stopnia - pęcherze wypełnione płynem surowiczym 
ü III stopnia - zwęglenie tkanek 

 
5. Nazwij stany nagłe zagrażające życiu lub zdrowiu cukrzyka. 

• hiperglikemia (podniesiony poziom cukru we krwi, przecukrzenie) 
• hipoglikemia (obniżony poziom cukru we krwi, niedocukrzenie) 

6. Gdy zaopatrujesz rany musisz pamiętać o: 
o zabezpieczeniu miejsca uszkodzenia tkanek czystym najlepiej jałowym opatrunkiem 
o niepodawaniu napojów  
o wsparciu psychologicznym 
o zabezpieczeniu termicznym 

7. W razie wypadku komunikacyjnego należy: 
§ ocenić sytuację w miejscu zdarzenia 



§ zabezpieczyć miejsce zdarzenia stawiając trójkąt ostrzegawczy lub stosując inne dostępne 
środki (kamizelka odblaskowa, taśma odblaskowa itp.)  

§ zadbać o własne bezpieczeństwo stosując środki ochrony osobistej 
§  podjąć czynności ratownicze 

 
8. Na czym polega kontrola funkcji życiowych? 

ü podejdź do poszkodowanego od strony nóg lub z boku wcześniej głośno zadaj pytanie np. 
Co ci się stało? 

ü pochyl się nad nim i sprawdź czy reaguje na dotyk i głos (potrząśnij delikatnie za ramiona i 
zawołaj Czy mnie słyszysz? albo Otwórz oczy!) 

ü jeśli słyszy i reaguje oznacza, że drogi oddechowe są drożne, dowiedz się , co się stało i w 
zależności od tego, co usłyszysz postępuj dalej zgodnie z zasadami (wywiad SAMPLE) 

ü jeśli nie ma reakcji wezwać karetkę i podjąć czynności ratownicze 

9. Czym jest opatrunek uciskowy? 
 
10. Podaj definicję RKO. 

Zespół czynności ratowniczych zastępujących okresowo pracę serca i płuc w przypadku 
zatrzymania krążenia i oddechu. 

§ pośredni masaż serca 
§ sztuczne oddychanie (prowadzenie oddechu zastępczego) 

11. Na czym polega ocena stanu poszkodowanego i działania ratownicze? 
A. PRZYTOMNY: 

o ocena stanu poszkodowanego pod względem urazów i obrażeń 
o zastosowanie procedur odpowiednich do rodzaju urazów i obrażeń 
o kontrolowanie czynności życiowych poszkodowanego 
o wpieranie psychiczne 
o zapewnienie komfortu psychicznego 

B. NIEPRZYTOMNY 
o udrożnij drogi oddechowe 
o sprawdź oddech 
o jeśli oddycha postępuj dalej jak z poszkodowanym przytomnym 
o jeśli nie oddycha: 

• wezwij pogotowie 
• wykonaj RKO (30 ucisków w rytmie 100/minutę, 2 oddechy ratownicze 
• prowadź RKO do momentu osłabnięcia, przybycia karetki lub powrotu 

oddechu poszkodowanego 
 
12. Podaj zasady zgłoszenie zdarzenia – wypadek komunikacyjny. 

Ø miejsce zdarzenia (dokładny adres z nr mieszkania,  podaniem piętra, numeru domu, gminy 
w wypadku zdarzenia poza miastem) 

Ø ilość osób poszkodowanych 
Ø ich płeć 
Ø ich wiek w przybliżeniu 
Ø rodzaje urazów i obrażeń 
Ø swoje imię i nazwisko, swój numer telefonu 
Ø nie rozłączaj się 
 



13. Podaj typy ran. 
• kłute 
• cięte 
• tłuczone i miażdżone 
• szarpane 
• postrzałowe 
 

14. Wymień zasady opatrywania ran kończyn osób przytomnych. 
ü zabezpiecz miejsce wypadku / zdarzenia 
ü odpowiednio ułóż poszkodowanego 
ü kontroluj czynności życiowe 
ü unieś zranioną kończynę 
ü załóż opatrunek 
ü ustabilizuj uszkodzoną kończynę 
ü wspieraj psychicznie / zbierz wywiad SAMPLE 
ü wezwij pogotowie ratunkowe 
 

15. Podaj podziały krwotoków i opisz je. 
o zewnętrzny – krew wydobywa się poza powłoki zewnętrzne ponieważ są one przerwane 
o wewnętrzny – krew nie wypływa z naczyń krwionośnych do wnętrza ciała 

 
§ tętniczy – krew wypływa pod ciśnieniem pulsacyjnie, zgodnie z falą tętna 
§ żylny – krew wypływa z całej powierzchni rany jednostajnie 
§ włośniczkowy (kapilarny lub kropelkowy) – krew sączy się przez cały czas 

 
16. Jak zaopatrywać krwotoki szczególnie tętnicze? (podaj opis) 

Ø zastosować opatrunek uciskowy – położyć jałowy opatrunek na ranę i zabezpieczyć 
bandażem, na to nałożyć zwinięty bandaż i kolejny raz owinąć, powtórzyć czynność w 
razie potrzeby, unieść kończynę, jeśli to możliwe 
jeśli krwotok nie ustaje 

Ø zastosować opaskę uciskową (tylko w razie konieczności) -  zawiązać na kończynie 
powyżej występowania krwotoku najlepiej gumkę, ale też pasek, sznurek pamiętając, że 
musi być założona bliżej od strony serca;  

 
17. Jak postąpisz, gdy w ranie znajduje się ciało obce? 

o pozostawię ciało obce w ranie 
o położę jałowy opatrunek w miejscu zranienia 
o unieruchomię ciało obce przez obłożenie go np. zwiniętymi bandażami i przymocuję je 

do kończyny 
o unieruchomię kończynę 

 
18. Jaka czynność ratownicza powinna mieć charakter priorytetu w momencie jednoczesnego 

wystąpienia: oparzenia, utraty przytomności i  złamania otwartego z krwotokiem? 
zaopatrzenie krwotoku 

 
 



 19. Jak postąpisz widząc osobę trzymającą się za klatkę piersiową, szybko i płytko 
oddychającą, zroszoną perlistym potem? 

§ wezwę pomoc, ponieważ podejrzewam zawał serca 
§ pomogę poszkodowanemu przyjąć pozycję półleżącą 
§ otworzę okno, jeśli znajdujemy się w pomieszczenie 
§ pomogę rozluźnić opięte ubranie pod szyją 
§ będę rozmawiać z poszkodowanym, jeśli to możliwe (wsparcie psychologiczne) 
§ zapewnię komfort termiczny poszkodowanemu 

 
20.   Podstawowymi zasadami w ratownictwie są: 

o nie ruszanie poszkodowanego, jeśli nie ma takiej potrzeby (ewakuacja poszkodowanego 
tylko w razie konieczności) 

o nie pogarszanie stanu poszkodowanego prze podjęcie właściwych czynności 
ratowniczych 

o zapewnienie komfortu psychicznego przez wsparcie psychologiczne 
o zapewnienie komfortu termicznego przez zabezpieczenie poszkodowanego folią NRC 

 
21. Czym jest defibrylacja? 

To zabieg medyczny stosowany podczas reanimacji podczas przeprowadzania impulsu 
elektrycznego prądu stałego o określonej energii przez migoczące komory serca w celu 
uregulowania ich rytmu. 

 
22. Wymień kilka możliwych urazów kończyn. 

ü złamanie otwarte z krwotokiem kości długich 
ü złamanie zamknięte 
ü zwichnięcie stawu 
ü skręcenie stawu 

 
23. Dlaczego nie można pozostawić bez opieki poszkodowanego z urazem głowy i jak należy 

zabezpieczyć uraz? 
Ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć. 
Podczas wystąpienia krwawienia w obrębie czaszki nie wolno jej uciskać ani tamować 
krwawień, a tylko zastosować opatrunek osłonowy, który będzie chłonął krwawienie. 
 

24. Do czego stosowana jest REGUŁA DZIEWIĄTEK w ratownictwie i na czym polega? 
 Reguła dziewiątek stosowana jest przy szacowaniu rozległości oparzeń u poszkodowanego. 

§ dorośli: po 9 % głowa, ramiona, uda, podudzia i dwa razy po 9% klatka piersiowa 
(przód i tył), tak samo brzuch, 1% krocze 

§ dzieci: 20% głowa, 2 razy po 10 % klatka piersiowa i góra pleców i 2razy po 10 % 
brzuch i dół pleców, po 10 % kończyny 

 
25. Wymień rodzaje wstrząsów. 

ü wstrząs hipowolemiczny, który jest reakcją organizmu na zmniejszona zawartość krwi w 
naczyniach krwionośnych, jego bezpośrednią przyczyną może być krwotok wewnętrzny 
i/lub zewnętrzny, utrata płynów (np. na skutek rozległych oparzeń, silnych wymiotów czy 
biegunki, wysokiej gorączki) 



ü wstrząs anafilaktyczny jest ostrą reakcją alergiczną całego organizmu zagrażającą życiu, 
przyczynami może być: przyjęcie leku, preparatu krwi, środka uczulającego, ukąszenie 
owadów 

ü wstrząs kardiogenny , wynikający z zaburzeń serca, które nie jest w stanie zaopatrywać 
całego organizmu w tlen, np. na skutek zawału mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu serca 
lub zatoru tętnicy płucnej 
 

26. Czym jest wstrząs i jak powinieneś postąpić, gdy do niego doszło? 
Wstrząs to zespół zaburzeń ogólnoustrojowych, który powstaje w wyniku niedotlenienia 
tkanek ważnych dla życia narządów, spowodowany niedostatecznym przepływem krwi. 

 
27. Jak wygląda pozycja przeciwwstrząsowa w ratownictwie? 

Unosimy obie nogi poszkodowanego pod kątem ok. 40 stopni, można też zastosować pozycję 
czterokończynową unosząc również obie ręce. 
 

28. Jak zabezpieczysz chorego, u którego wystąpiły drgawki? 
• zapewniam mu drożność dróg oddechowych 
• zabezpieczam głowę przed urazami 
 
 

II SYSYTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 
29. Wymień organizacje lub instytucje, których podstawowymi zadaniami są międzynarodowe 

starania o bezpieczeństwo na świecie: 
ü NATO – Pakt Północnoatlantycki (29 państw członkowskich),  
ü ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 1945 r.; zadania: utrzymanie bezpieczeństwa, 

organizacja współpracy i popieranie rozwoju dobrych stosunków międzypaństwowych, 
rozwiązywanie wspólnych problemów społecznych, gospodarczych, kulturalnych i 
humanitarnych oraz na rzecz przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. 
Polska jest jej członkiem od października 1945 r. 

ü OBWE – Organizacja bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1995 r. – cele zbieżne z 
działaniami ONZ, członkowie: kraje europejskie, USA, Kanada 

ü Unia Europejska 1993 r. – członkowstwo Polski od 2004 r. 
 

30. Wymień skład Sił Zbrojnych RP. 
o wojska lądowe 
o siły powietrzne 
o marynarka wojenna 
o siły specjalne oraz Dowództwo Operacyjne 
o Inspektorat Wsparcia 
o Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 
o Żandarmeria Wojskowa 
o  Dowództwo Garnizonu Warszawa 
 

31. Wymień konwencje o charakterze społecznym lub międzynarodowym. 
§ konwencje genewskie 1949 r. - dotyczą działań wojennych, wszelkich konfliktów 
§ konwencja haska z 1954 r. – dotycząca ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego 
 



32.Wymień zagrożenia czasu pokoju. 
ü naturalne: 

• powodzie 
• mgły i opady atmosferyczne 
• długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur 
• masowe występowanie szkodników 
• susze 
• pożary 
• huraganowe wiatry 
• wstrząsy sejsmiczne 
• lawiny i osuwiska 
• zlodowacenia 
• erupcje wulkanów 
• epidemie chorób ludzi, zwierząt i roślin 

ü związane z gospodarczą działalnością człowieka 
• załamanie się równowagi przyrodniczej 
• zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
• zmniejszenie zasobów tlenu 
• erozja gleb 
• degradacja życia biologicznego wód 
• niedobory wody 
• niszczenie powłoki ozonowej 
• degradacja ekosystemów 

ü katastrofy i awarie techniczne 
• budowlane 
• środków komunikacji i masowego transportu 
• instalacji przemysłowych i magazynujących 

ü terrorystyczne 
• zamachy na życie i zdrowie ludzi w dużych skupiskach miejskich 


