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1.Podpisz zdjecia słowami z listy
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duszności, skaleczenie, siniak, wysypka, złamanie, rana,
oparzenie, krwawienie

2.Połącz słowa z definicjami

 pogotowie
gips
plaster
klatka piersiowa
maść
bandaż / opatrunek
nieprzytomny
tlen
inhalator
wstrząs mózgu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

a) możesz użyć go, żeby opatrzyć ranę
b) przyklejasz go na skaleczenie
c) możesz posmarować nią skórę z wysypką
d) zakłada się go na złamaną nogę
e) jeśli masz duszności wywołane astmą, możesz wdychać z niego
lekarstwo
f) żebra i splot słoneczny/ mostek
g) potrzebujesz go, żeby oddychać
h) jest zwykle spowodowany uderzeniem w głowę
i) kiedy ktoś nie reaguje na bodźce i wydaje się, że śpi
j) tam dzwonisz, żeby wezwać pomoc



Dyspozytor Pogotowia: Dyspozytornia medyczna Warszawa, słucham!

Dzwoniąca: Dzień dobry! 1..............................................! Proszę natychmiast wysłać karetkę, mój mąż leży

na podłodze i jest 2...........................................................!

DP: Spokojnie. Proszę podać imię i nazwisko oraz adres.

DZ:: Maria Kowalik, aleja Mickiewicza 22 / 14. Szybko proszę!

DP: Dziękuję. Już wysyłam 3...................................................... Czy poszkodowany 4..................................................? 

DZ: Już sprawdzam. Oddycha, tak, ale się nie budzi!  Leży na podłodze bez przytomności. Nie

wiem jak długo. Chyba jest 5................................................. na twarzy! A nie, to chyba tylko fioletowe

światło.

DP: Na pewno oddycha? Ma udrożnione 6........................................................................................? Proszę odchylić

mu głowę do tyłu i sprawdzić.

DZ: Zrobione. Co dalej? Co mogę zrobić? 

DP: Proszę sprawdzić, czy jest około 3 7................................................................w ciągu 10 sekund.

DZ: Jest. 

DP: Proszę sprawdzić czy ma inne obrażenia: 8....................................................? Ma widoczne

9...............................................................? Ma normalny kolor skóry?

DZ. Nie, nie widzę innych urazów. A nie! Ma 10...................................................... na głowę. Małą, płytką. To

raczej 11.................................................................................... niż rana.  Trochę krwawi, ale nie bardzo. Może od

upadku! Jak długo jeszcze?!

DP:  Zespół medyczny jest w drodze. Proszę zobaczyć czy jest kontakt z poszkodowanym. Złapać

za ramię, 12...............................................................

DZ: Nie reaguje! 

DP: Czy mąż na coś choruje?

DZ: Nie, nie. Jest zdrowy jak ryba, wysportowany. Wróciłam z zakupów do domu i zobaczyłam, że

leży na podłodze. Nie wiem jak długo leży! 

DP: Karetka będzie za 3 minuty. Czy 13............................................................. bez problemu dostaną się do

mieszkania? Czy jest jakiś kod do budynku?

DZ: Nie, nie. Na dole jest portiernia. Portier wpuści ich bez problemu. Winda jest na przeciwko

głównych drzwi. Niech jadą na 2. piętro.

DP: Dobrze. Proszę kontrolować czy 14.............................................................. oddycha i jakby coś się

zmieniło, proszę zadzwonić do mnie jeszcze raz. 
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3.Wstaw do tekstu słowa z listy 

Paulina Lipiec                                     www.polskidaily.eu                              paulina@polskidaily.eu                           1  

karetkę, siny, ranę, potrząsnąć,  oddechów,  poszkodowany, ratownicy, drogi oddechowe,
krwawi, nieprzytomny, skaleczenie, ratunku, złamania, oddycha



Dyspozytor Pogotowia: Dyspozytornia medyczna Warszawa, słucham!

Dzwoniący: Pomocy! Mieliśmy wypadek samochodowy na drodze z Jarosławca do Sitna. Są

1........................................................!

DP: Już wysyłam ambulans. Ilu jest rannych?

Dz: Moja żona i kierowca drugiego samochodu.

DP: A pan? Ma pan jakieś obrażenia?

DZ: Mam ranę na czole. Trochę 2....................................., ale poza tym czuję się normalnie. Gorzej z żoną.

DP: Czy pozostali ranni są 3......................................................? Żona nie,  tamten facet chyba tak. Tak, wyszedł

ze swojego samochodu. Kuleje, ale usiadł na poboczu i trzyma się za głowę.

DZ: Czy żona oddycha? 

DP: Nie! O Boże nie oddycha. Nie oddycha!

DP: Będzie pan musiał przeprowadzić 4..................................................... Proszę zobaczyć czy może pan

bezpiecznie wyciągnąć żonę z samochodu. Proszę wsunąć ręce pod jej pachy, złapać za pasek od

spodni lub złożoną rękę, oprzeć jej tułów o swoje ciało i powoli wyciągnąć.

DZ: Pachy, pasek, oprzeć o siebie, wyciągnąć.  Zrobione. Co teraz?!

DP: Zna pan zasady reanimacji?

DZ: Nie pamiętam! Nie pamiętam!

DP: W porządku, spokojnie. Żona leży na plecach tak?

DZ: Tak.

DP: Proszę 5............................................... jej głowę i sprawdzić czy drogi oddechowe są

6...................................................... Potem proszę jeszcze raz sprawdzić czy oddycha. Jeśli nie oddycha proszę

robić 7.................................................................................... Zacisnąć palcami nos i wdmuchać powietrze do ust.

Dwa 8.................................................... Sprawdzić czy oddycha. Nie? To teraz masaż serca. Jedna dłoń na

drugiej w dolnej części mostka. Odchylamy palce i uciskamy dłonią. Liczymy do trzydziestu - raz,

dwa, trzy.... 

DZ: Raz, dwa, trzy... trzydzieści

DP: Znowu dwa wdechy. Proszę sprawdzić czy teraz oddycha!

DZ: Oddycha! Słabo, ale jest 9..............................................................! Sprawdzam puls. Jest puls!

DP: Dobrze! Proszę sprawdzić, czy ma jakieś inne obrażenia jak krwawienie, złamania.

DZ: Chyba ma 10............................................................ rękę, bo jest wykrzywiona pod dziwnym kątem.

DP: W porządku, ratownik się tym zajmie. Ambulans będzie tam za dwie minuty. Proszę sprawdzić

co z drugim 11.....................................................................!
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przytomni, ranni, drożne, oddech, oddech, złamaną, poszkodowanym, sztuczne oddychanie,
wdechy, resuscytację, odchylić, krwawię
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zawał, tonięcie, pobicie, samobójstwo, pożar,
upadek z roweru, porażenie prądem, wypadek

6.Połącz słowa z definicjami

zawał serca
wstrząs mózgu
porażenie prądem
wylew
zatrucie
poparzenie
depresja
COVID
pobicie
użądlenie 
 ciąża

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

a) zaburzenia mowy, asymetria twarzy
b) ból w klatce piersiowej, duszność, osłabienie, utrata przytomności
c) nudności i wymioty, ból głowy, zawroty głowy
d) nudności, wymioty, biegunka
e) ból, pieczenie, swędzenie, wysypka, opuchlizna
f) nudności, wymioty, brak okresu / miesiączki
g) niepokój, pesymizm, niska samoocena, brak apetytu
h) duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni
i) zaczerwieniona skóra, pieczenie, bąble
j) siniaki, skaleczenia, rany, złamania
k) upadek, poparzenie skóry, skurcz mięśni

1
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Ćwiczenie 1

Od lewej:
rana, oparzenie, skaleczenie, siniak, krwawienie, wysypka, złamanie, duszności

 
Ćwiczenie 2

1j, 2d, 3b, 4f, 5c, 6a, 7i, 8g, 9e, 10h
 

Ćwiczenie 3
1. ratunku, 1. nieprzytomny, 3.karetkę, 4.oddycha, 5.siny, 6. drogi oddechowe 
7. oddechów, 8. krwawi, 9. złamania, 10. ranę, 11. skaleczenie, 12. potrząsnąć. 

13. ratownicy, 14. poszkodowany
 

Ćwiczenie 4
1. ranni, 2. krwawię, 3.przytomni, 4. resuscytację, 5. odchylić, 6. drożne, 

7.sztuczne oddychanie, 8. wdechy, 9. oddech, 10. złamaną, 11. poszkodowanym
 

Ćwiczenie 5
pożar, tonięcie, wypadek, pobicie,

porażenie prądem, samobójstwo, upadek z roweru, zawał 
 

Ćwiczenie 6
1b, 2c, 3k, 4a, 5d, 6i, 7g, 8h, 9j, 10e, 11f,

 


	text_1mpsc: 
	text_2rain: 
	text_3bovm: 
	text_4mnzn: 
	text_5jxwa: 
	text_6vyhw: 
	text_7dgfc: 
	text_8bkqf: 
	text_18uqig: 
	text_19zbqu: 
	text_20asxq: 
	text_21ejmc: 
	text_22zjds: 
	text_23usmh: 
	text_24ixpj: 
	text_25ipew: 
	text_26ykwr: 
	text_27jeti: 
	text_28flil: 
	text_29narj: 
	text_30umin: 
	text_31ugri: 
	text_32hrre: 
	text_33psx: 
	text_34vdvs: 
	text_35mdmu: 
	text_36joqw: 
	text_37mcvi: 
	text_38zxaa: 
	text_39jmtk: 
	text_40dsjw: 
	text_41tyln: 
	text_42nwho: 
	text_43zbrk: 
	text_9lwo: 
	text_10gchi: 
	text_11toxp: 
	text_12lsl: 
	text_13bfvt: 
	text_14tyyr: 
	text_15nig: 
	text_16yfzf: 
	text_17sful: 


