
LEKCJA 1

Temat: Zasady pierwszej pomocy

Formy realizacji:
• œcie¿ka edukacyjna.

Cele szczegółowe lekcji:
• rozwijanie umiejêtnoœci dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowañ w otoczeniu

i ¿yciu codziennym ucznia,
• zapoznanie uczniów z podstawowymi pojêciami zwi¹zanymi z pierwsz¹ pomoc¹,
• uœwiadomienie uczniom moralnego i prawnego obowi¹zku udzielenia pierwszej pomocy,
• przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, zagro¿eñ

z tym zwi¹zanych i sposobów ich unikania.

Cele operacyjne:
Po zakoñczeniu zajêæ uczeñ:

• wyjaœnia pojêcie ³añcucha ratunku,
• okreœla, co to jest pierwsza pomoc,
• wyjaœnia moralne przes³anie obowi¹zku ratowania zdrowia i ¿ycia ludzkiego,
• wyjaœnia i stosuje zasady postêpowania na miejscu wypadku,
• wymienia podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, okreœla zagro¿enia przy jej udzielaniu,
• ocenia obiektywne mo¿liwoœci udzielenia pomocy,
• uzasadnia koniecznoœæ racjonalnego dzia³ania podczas udzielania pomocy,
• opisuje zestaw opatrunkowy i podstawowe œrodki ochrony ratownika.

Metody nauczania: 
• pogadanka,
• pokaz z objaœnieniem,
• praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne:
• rzutnik pisma,
• foliogramy nr 1 – 5,
• przyk³adowy zestaw opatrunkowy (np. apteczka przygotowana na wycieczkê),
• fotografie niebezpiecznych sytuacji,
• arkusze papieru, flamastry, taœma klej¹ca, no¿yczki,
• karty æwiczeñ dla grup.

Formy aktywizacji uczniów: 
• dyskusja,
• praca w grupach.

Spis foliogramów
Nr Tytu³
1. £añcuch ratunku.
2. Pierwsza pomoc.
3. Czynnoœci doraŸne.
4. Œrodki ochrony osobistej ratownika.
5. Elementy przyk³adowego zestawu opatrunkowego.
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PLAN ZAJĘĆ ZE WSKAZÓWKAMI METODYCZNYMI

L.p. Czynnoœci Czas

1. Czynnoœci wstêpne – podanie tematu i celu zajêæ, rozdanie materia³ów dla uczniów,
podzia³ klasy na grupy 5–6 osobowe i wybór liderów. 3 min.

2. Wprowadzenie – pogadanka nauczyciela wyjaœniaj¹ca pojêcia: „³añcuch ratunku”,
„pierwsza pomoc”, „czynnoœci doraŸne” (foliogramy nr 1, 2, 3) oraz ukazuj¹ca
zagro¿enia wynikaj¹ce przy udzielaniu pierwszej pomocy oraz sposoby ich unikania. 8 min.

3. Pokaz przyk³adowego zestawu opatrunkowego i objaœnienie przeznaczenia jego
elementów. 5 min.

4. Przekazanie ka¿dej grupie fotografii miejsca wypadku lub opisu wypadku i tekstu
æwiczenia do wykonania, wyjaœnienie celu i sposobu wykonania æwiczenia. 2 min.

5. Æwiczenia w grupach maj¹ce na celu identyfikacjê zagro¿eñ na miejscu wypadku. 10 min.

6. Prezentacja przez liderów efektów pracy poszczególnych grup, ka¿da skomentowana
przez nauczyciela z ewentualnym wskazaniem zagro¿eñ niezidentyfikowanych
przez uczniów. 10 min.

7. Podsumowanie zajêæ – wype³nianie przez uczniów karty æwiczeñ. 7 min.

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

1. Łańcuch ratunku i określenie pierwszej pomocy

£añcuch ratunku przedstawia prawid³ow¹ kolejnoœæ dzia³añ, które powinny byæ podejmowane w razie wypadku:
1. Pierwsza pomoc udzielana przez œwiadka zdarzenia:
• czynnoœci doraŸne,
• wezwanie kwalifikowanej pomocy medycznej,
• dalsze czynnoœci zwi¹zane z udzielaniem pierwszej pomocy;

2. Kwalifikowana pomoc medyczna:
• pomoc sanitarna,
• transport do szpitala,
• opieka lekarska. 

Pierwsza pomoc s¹ to proste, natychmiastowe czynnoœci wykonywane przed przybyciem lekarza pogotowia
 ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób, maj¹ce na celu ratowanie zdrowia lub życia osób, które odniosły obrażenia
 lub nagle zachorowa³y. Pomoc ta jest niezbêdna, gdy wyst¹pi³y (lub zagraż.ają) zaburzenia:
• oddychania,
• kr¹¿enia krwi, 
• œwiadomoœci.

Zaburzenia te mog¹ spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia, gdy¿ doprowadzaj¹ do upoœledzenia kr¹¿enia krwi lub jej
utlenowania. Zadaniem udzielaj¹cego pierwszej pomocy, do czasu przybycia kwalifikowanej pomocy medycznej, jest
podtrzymywanie oddychania i kr¹¿enia krwi oraz niedopuszczenie do powstania dodatkowych ciê¿kich komplikacji. 
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Czynnoœci doraŸne to:
• ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku,
• opanowanie krwotoków,
• podstawowe sposoby podtrzymywania czynnoœci ¿yciowych,
• ewakuacja ze strefy zagro¿enia lub usuniêcie czynnika szkodliwego dla poszkodowanego,
• u³o¿enie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji,
• postêpowanie przeciwwstrz¹sowe.

Nie zawsze zachodzi koniecznoœæ ratowania ¿ycia poszkodowanego czy ewakuacji z miejsca wypadku. Ponadto
osoba udzielaj¹ca pomocy musi mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e niezale¿nie od poprawnoœci jej postêpowania i dok³adania
wszelkich starañ, poszkodowany mo¿e reagowaæ wbrew oczekiwaniom, a nawet umrzeæ. Niektóre obra¿enia czy choro-
by koñcz¹ siê œmierci¹ nawet przy najstaranniejszej opiece lekarskiej, a wiêc ewentualna œmieræ poszkodowanego nie
powinna obci¹¿aæ sumienia ratownika. 

W ramach pierwszej pomocy nale¿y tak¿e wykonaæ niezbêdne czynnoœci techniczno-organizacyjne, które czêsto
decyduj¹ o losach poszkodowanego.

2. Moralny i prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy

¯ycie ludzkie jest wartoœci¹ o pierwszorzêdnym znaczeniu. Czêsto nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele jest sytuacji,
gdy nagle mo¿e byæ ono zagro¿one. Ka¿dy z nas mo¿e znaleŸæ siê w takiej sytuacji z powodu nag³ego zachorowania czy
te¿ nieszczêœliwego wypadku. Je¿eli oczekujemy, ¿e ktoœ udzieli nam wówczas odpowiedniej pomocy, powinniœmy rów-
nie¿ sami byæ przygotowani i gotowi do ratowania innych. Od szybkoœci podjêcia dzia³añ ratowniczych i sprawnoœci ich
prowadzenia mo¿e zale¿eæ ¿ycie cz³owieka. 

Dla wielu z nas pierwsza pomoc kojarzy siê jedynie z tragicznymi wypadkami komunikacyjnymi, ale przecie¿ oprócz
nich czêste s¹ nag³e zachorowania czy zatrucia, przy których umiejêtnoœæ zastosowania dzia³añ ratuj¹cych ¿ycie ma de-
cyduj¹ce znaczenie. Koniecznoœæ udzielenia pierwszej pomocy mo¿e dotyczyæ bezpoœrednio osób z naszego najbli¿szego
otoczenia – rodziny, przyjació³, s¹siadów. Czasem ³atwo o tym zapominamy. Umiejêtnoœæ udzielania pierwszej pomocy
jest te¿ niezmiernie wa¿na w codziennym ¿yciu, np. przy skaleczeniach i urazach podczas prac domowych, zabawy dzie-
ci na podwórku, grach sportowych itp. 

Udzielanie pomocy osobie, której ¿ycie lub zdrowie jest zagro¿one, to nie tylko moralny obowi¹zek ka¿dego cz³o-
wieka. Kwestie te s¹ uregulowanie w Kodeksie karnym (Artyku³ 162):

§1. Kto cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w po³o¿eniu gro¿¹cym bezpoœrednim niebezpieczeñstwem utraty ¿ycia,
ciê¿kiego uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mog¹c jej udzieliæ bez nara¿enia siebie
lub innej osoby na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub powa¿nego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia
wolnoœci do lat 3.

§2. Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie siê zabiegowi lekarskiemu, albo
w warunkach, w których mo¿liwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego powo³anej.

Z powy¿ej przytoczonych przepisów wynika nie tylko obowi¹zek udzielenia pomocy (równie¿ w sytuacji, gdy sam
poszkodowany jest winien swemu po³o¿eniu), lecz równie¿ zasada, by dzia³ania ratownicze nie stwarza³y dodatkowego
ryzyka dla zdrowia i ¿ycia osoby ratuj¹cej. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, by ratownik udzielaj¹c pomocy nie stwarza³ za-
gro¿enia bezpieczeñstwa dla innych ludzi. 

Ponadto udzielana pomoc powinna byæ mo¿liwie jak najlepsza, gdy¿ w myœl prawa cywilnego ratownik odpowiada
za szkody powsta³e w wyniku rozmyœlnego lub wyraŸnie niedba³ego dzia³ania. Ponadto przepisy prawa cywilnego prze-
widuj¹ mo¿liwoœæ roszczeñ o odszkodowanie i zadoœæuczynienie ze strony ratownika (np. za straty materialne poniesione
w trakcie akcji).

3. Zagrożenia przy udzielaniu pierwszej pomocy oraz sposoby ich unikania

Osoba ratuj¹ca ¿ycie poszkodowanych w wypadkach mo¿e byæ nara¿ona na ró¿nego rodzaju niebezpieczeñstwa
i musi byæ tego œwiadoma. Mog¹ to byæ zagro¿enia zewnêtrzne, wspólne dla poszkodowanego i ratownika, które czasem
powoduj¹, ¿e udzielenie pierwszej pomocy jest niemo¿liwe, gdy¿ wkroczenie do akcji wymaga zastosowania specjalistycz-
nego sprzêtu. W takich przypadkach pomoc polega na wezwaniu odpowiednich s³u¿b ratowniczych i niedopuszczeniu osób
postronnych do miejsca wypadku. Potencjalnym zagro¿eniem jest tak¿e mo¿liwoœæ zaka¿enia siê podczas kontaktu
z samym poszkodowanym. Niebezpieczny mo¿e byæ kontakt z krwi¹, œlin¹, moczem i wymiocinami poszkodowanego.
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Podczas udzielania pierwszej pomocy mo¿na korzystaæ z przygodnie dostêpnych œrodków, bowiem zdarzaj¹ siê sytu-
acje wypadkowe, przy których zmuszeni jesteœmy do zupe³nej improwizacji z powodu braku odpowiedniego sprzêtu.
Jednak przezornoœæ i wyobraŸnia powinny sk³oniæ ka¿dego do przygotowania chocia¿by minimalnej iloœci œrodków po-
trzebnych do udzielania pierwszej pomocy. Podrêczny zestaw opatrunkowy powinien zawieraæ œrodki ochrony ratownika,
narzêdzia u³atwiaj¹ce podtrzymywanie ¿ycia oraz œrodki opatrunkowe. Nie umieszcza siê w nim leków.

Œrodki ochrony osobistej ratownika to przede wszystkim:
• rêkawiczki ochronne,
• maseczka do sztucznego oddychania.

Rêkawiczki maj¹ g³ównie za zadanie chroniæ ratownika przed zaka¿eniem, ale jednoczeœnie u³atwiaj¹ pokonanie
bariery strachu przed kontaktem z poszkodowanym. Najlepiej, aby by³y to rêkawiczki gumowe (dopuszczalne s¹ tak¿e
foliowe), a w sytuacjach wyj¹tkowych mo¿na do ochrony r¹k u¿yæ zwyk³ych, nieuszkodzonych worków foliowych. Mase-
czka jest to kawa³ek folii z plastikowym ustnikiem i zaworem umo¿liwiaj¹cym zastêpcze oddychanie technik¹ usta–usta.
Chroni ona ratownika przed bezpoœrednim kontaktem z ustami poszkodowanego. Œrodkiem ochronnym ratownika s¹
równie¿ okulary, a tak¿e odblaski, które w razie wypadku komunikacyjnego noc¹ pozwalaj¹ dostrzec z daleka ratownika
i miejsce wypadku. Powinny one znajdowaæ siê w podrêcznym zestawie opatrunkowym.

Pozosta³e elementy przyk³adowego zestawu opatrunkowego to:
• gaza opatrunkowa wyja³owiona – 3 szt. (fabrycznie pakowana),
• opatrunki osobiste – 2 sztuki,
• plastry i przylepce z gaz¹ – kilka sztuk fabrycznie pakowanych (w ró¿nych rozmiarach),
• gotowe opatrunki (zestawy) na oparzenia,
• kodofix (elastyczna siatka opatrunkowa) – kilka odcinków ma³ych i du¿ych,
• banda¿e p³ócienne – 2 sztuki,
• banda¿e elastyczne – 2 sztuki, 
• chusty trójk¹tne p³ócienne – 2 sztuki,
• chusty trójk¹tne z folii – 4 sztuki,
• sterylne krople do oczu,
• folia izotermiczna,
• no¿yczki, 
• agrafki.

Kodofix s³u¿y do wykonywania wszelkiego rodzaju opatrunków i zastêpuje klasyczny banda¿, gdy¿ jest wygodny
i szybki w u¿yciu. Nie stosuje siê go jedynie na tu³owiu. Nie wymaga te¿ stosowania specjalnych technik banda¿owa-
nia. Chusty trójk¹tne s³u¿¹ g³ównie do unieruchamiania z³amañ i zwichniêæ, ale mog¹ byæ tak¿e u¿yte do wykonywania
opatrunków. Banda¿e wykorzystuje siê do opatrunków uciskowych i opatrywania ran z cia³em obcym. Folia izotermicz-
na s³u¿y do okrywania cia³a poszkodowanego w celu ochrony przed utrat¹ ciep³a i wyst¹pieniem wstrz¹su.

ĆWICZENIA DLA GRUP:

Polecenia:
1. Przyjrzyjcie siê za³¹czonej fotografii przedstawiaj¹cej sytuacjê lub przeczytajcie opis sytuacji, w jakiej mo¿e znaleŸæ

siê ka¿dy z nas.
2. Zastanówcie siê, co mog³o siê wydarzyæ. 
3. Jakie zagro¿enia dla poszkodowanego stwarza przedstawiona sytuacja?
4. Jakie zagro¿enia dla ratownika i osób postronnych stwarza przedstawiona sytuacja?
5. Wnioski zapiszcie na arkuszu papieru w poni¿szy sposób:

Zagro¿enia dla poszkodowanego Zagro¿enia dla ratownika

• ............................................................................ • ...................................................................................

• ............................................................................ • ...................................................................................

• ............................................................................ • ...................................................................................

• ............................................................................ • ...................................................................................

248

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY



GRUPA 1
Le¿¹cy nieruchomo na ulicy rowerzysta, obok niego œlady krwi.

GRUPA 2 
W ³azience obok kabiny prysznicowej le¿y cz³owiek, obok niego widoczne s¹ œlady krwi.

GRUPA 3
Na drodze polnej le¿y cz³owiek, nad nim zwisaj¹ zerwane przewody sieci elektrycznej.

GRUPA 4
Kolizja motocykla z samochodem na zakrêcie drogi, z samochodu snuje siê dym.

GRUPA 5
Le¿¹cy w ³azience, obok pralki automatycznej, mê¿czyzna ma w rêce przyrz¹dy wskazuj¹ce, ¿e naprawia³ pralkê.

GRUPA 6
Le¿¹cy na drodze cz³owiek z nog¹ przygniecion¹ przez przewrócony ci¹gnik.
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ĆWICZENIA Z ROZWIĄZANIAMI

1.Czynności na miejscu wypadku

1) ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
2) ocena stanu poszkodowanych
3) wezwanie pomocy
4) dalsze udzielanie pomocy

2. Podstawowe środki ochrony osobistej ratownika i ich przeznaczenie: 

• rêkawiczki ochronne – chroni¹ ratownika przed zaka¿eniem i u³atwiaj¹ pokonanie
bariery strachu przed kontaktem z poszkodowanym

• maseczka do sztucznego oddychania – chroni ratownika przed bezpoœrednim kontaktem z ustami
poszkodowanego

3. Rozwiązanie krzyżówki:

1. z³amanie, 2. plaster, 3. niebezpieczeñstwo, 4. rêkawiczki, 5. ewakuacja, 6. apteczka, 7. oddychanie, 8. trójk¹t, 
9. kodeks karny, 10. ratownik, 11. uk³ad, 12. czynnoœci ¿yciowe, 13. wypadek, 14. opatrunek.

Has³o – £AÑCUCH RATUNKU
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KARTA PRACY UCZNIA – LEKCJA 1

Temat: Zasady pierwszej pomocy

Informacje podstawowe

£añcuch ratunku przedstawia prawid³ow¹ kolejnoœæ dzia³añ, które powinny byæ podejmowane
w razie wypadku.

Pomoc ta jest niezbêdna, gdy wyst¹pi³y (lub zagra¿aj¹) zaburzenia:
• oddychania,
• kr¹¿enia krwi, 
• œwiadomoœci.

Czynnoœci doraŸne to:
• ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku,
• opanowanie krwotoków,
• podstawowe sposoby podtrzymywania czynnoœci ¿yciowych,
• ewakuacja ze strefy zagro¿enia lub usuniêcie czynnika szkodliwego dla poszkodowanego,
• u³o¿enie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji,
• postêpowanie przeciwwstrz¹sowe.

Umiejêtnoœæ udzielania pierwszej pomocy jest te¿ niezmiernie wa¿na w codziennym ¿yciu np. przy
skaleczeniach i urazach podczas prac domowych, zabawy na podwórku, grach sportowych itp.
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Pierwsza pomoc s¹ to proste, natychmiastowe czynnoœci wykonywane przed przybyciem
lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób, maj¹ce na celu

ratowanie zdrowia lub ¿ycia osób, które odnios³y obra¿enia lub nagle zachorowa³y.



Podstawowe œrodki ochrony osobistej ratownika to:
• rêkawiczki ochronne,
• maseczka do sztucznego oddychania.

ĆWICZENIA 

1. U³ó¿ w odpowiedniej kolejnoœci czynnoœci na miejscu wypadku

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

2. Jakie znasz podstawowe œrodki ochrony osobistej ratownika i czemu one s³u¿¹?

• ............................................................. – .................................................................

.................................................................

• ............................................................. – .................................................................

.................................................................
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Ratuj¹c ¿ycie poszkodowanych w wypadkach mo¿esz byæ nara¿ony na ró¿nego rodzaju
niebezpieczeñstwa i musisz byæ tego œwiadomy.

wezwanie pomocy – ocena stanu poszkodowanych
ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku – dalsze udzielanie pomocy



3. Rozwi¹¿ krzy¿ówkê i odczytaj has³o:

1. uszkodzenie koœci, np. w wyniku upadku,
2. œrodek opatrunkowy u¿ywany przy niewielkim skaleczeniu,
3. sytuacja zagro¿enia,
4. powinny byæ u¿ywane przez ratownika, jeœli ma on kontakt z krwi¹ poszkodowanego,
5. jest konieczna, jeœli dalsze przebywanie w miejscu wypadku jest niebezpieczne,
6. zawiera podrêczny zestaw opatrunkowy,
7. mo¿na je u³atwiæ poszkodowanemu odchylaj¹c mu g³owê do ty³u,
8. nale¿y go postawiæ na drodze w razie wypadku samochodowego,
9. zawiera regulacje zwi¹zane z prawnym obowi¹zkiem udzielania pomocy,

10. udzielaj¹cy pomocy,
11. np. kr¹¿eniowy i oddechowy,
12. powinny byæ sprawdzone u nieprzytomnego poszkodowanego,
13. nag³e, niebezpieczne zdarzenie,
14. zak³adany na ranê.

Has³o .....................................................................................................
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