
Temat: Postępowanie na miejscu wypadku

Cele operacyjne lekcji. Uczeń:
 opisuje zasady bezpiecznego postępowania w 

o unikania narażania własnego zdrowia
o oceniania własnych możliwości
o rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia

poszkodowanym
o wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed z

krwią i płynami ustrojowymi 
osobistej 

 wymienia nazwy służb ratunkowych i 
 
Zapoznaj się z treściami z  pod
według poniższych punktów. 

1. Wymień i opisz podstawowe numery alarmowe
2. Przerysuj do zeszytu i uzupełnij poniższy wykres

postępowania na miejscu wypadku.
 

 
3. Wypisz przedmioty, które należą do środków ochrony os

 
 

4. Zadania dodatkowe (na ocenę)
Wyjaśnij, do czego służy karta ICE, jakie informacje się na niej znajdują i gdzie 
powinno się ją przechowywać.
 
Zadanie wykonaj w zeszycie. Jeśli chcesz otrzymać ocenę zrób skan lub 
zdjęcie swojej pracy w zeszycie (wraz z notatką) i wyślij do mnie przez komunikator
do dnia 31.03.2020r. Bardzo proszę o terminowość.
 

Ważne: 
Warunkiem otrzymania oceny z zadania dodatkowego jest opracowanie całej notatki a nie 
tylko pkt.4. Ocenie podlega poprawność zad
tym lepiej ale na temat . 
 

Postępowanie na miejscu wypadku 

czeń: 
ady bezpiecznego postępowania w miejscu zdarzenia, 

unikania narażania własnego zdrowia 
oceniania własnych możliwości 
rozpoznawania potencjalnych źródeł zagrożenia w kontakcie z 
poszkodowanym 
wskazywania sposobu zabezpieczenia się przed zakażeniem w kontakcie z 

płynami ustrojowymi – stosowania uniwersalnych środków ochrony 

ienia nazwy służb ratunkowych i podaje ich numery alarmowe

podręcznika (str.132-135) a następnie wykonaj notatkę w zeszycie 
 

Wymień i opisz podstawowe numery alarmowe 
Przerysuj do zeszytu i uzupełnij poniższy wykres uzupełniając go algorytmem 
postępowania na miejscu wypadku. 

Wypisz przedmioty, które należą do środków ochrony osobistej ratownika.

Zadania dodatkowe (na ocenę) 
Wyjaśnij, do czego służy karta ICE, jakie informacje się na niej znajdują i gdzie 
powinno się ją przechowywać. 

Zadanie wykonaj w zeszycie. Jeśli chcesz otrzymać ocenę zrób skan lub 
pracy w zeszycie (wraz z notatką) i wyślij do mnie przez komunikator

do dnia 31.03.2020r. Bardzo proszę o terminowość. 

Warunkiem otrzymania oceny z zadania dodatkowego jest opracowanie całej notatki a nie 
tylko pkt.4. Ocenie podlega poprawność zadania oraz jego wnikliwość. A więc czym więcej 
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w kontakcie z 

akażeniem w kontakcie z 
stosowania uniwersalnych środków ochrony 

podaje ich numery alarmowe 

a następnie wykonaj notatkę w zeszycie 

uzupełniając go algorytmem 

 

obistej ratownika. 

Wyjaśnij, do czego służy karta ICE, jakie informacje się na niej znajdują i gdzie 

Zadanie wykonaj w zeszycie. Jeśli chcesz otrzymać ocenę zrób skan lub czytelne 
pracy w zeszycie (wraz z notatką) i wyślij do mnie przez komunikator 

Warunkiem otrzymania oceny z zadania dodatkowego jest opracowanie całej notatki a nie 
ania oraz jego wnikliwość. A więc czym więcej 
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