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Rozwiązanie tego testu polega na wybraniu tylko jednej poprawnej odpowiedzi „a”
lub „b” lub „c” lub „d”.
Literę, którą oznaczono wybraną odpowiedź wpisujemy ( czytelnie, dużą,
drukowaną literą ) na załączoną kartę odpowiedzi obok numeru pytania
(w przypadku pomyłki przekreślamy dotychczasową literę i obok wpisujemy nową).
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naj bez pi e cz ni ej wykorz yst ać/ z ast osować:
a) chwyt Raut eka
b) krz esł o
c) „na barana”
d) spl eść dł oni e w t zw. st oł ecz ek
W prz ypa dku krwawi eni a z nosa nal eż y:
a) del ikat ni e ścisnąć skrz ydeł ka nosa
b) prz ył oż yć z imny okł ad na okol i cę karku
c) usi ąść i pochyl i ć si ę do prz odu
d) odpowi edzi a), b) i c) są prawi dł owe
Reguł a dzi ewi ąt ek dot ycz y oceny:
a) borel i oz y
b) napadów padacz kowych
c) oparz eni a t erm icznego
d) reakcj i ucz ul eni owej
Uł oż eni e prz eciwwst rz ąsowe t o:
a) nogi uni esi one (30- 40 cm ) powyż ej pozi omu gł owy
b) poz ycj a bocz na „ bez pi eczna”
c) poz ycj a pół si edz ąca z opa rt ymi pl ecami
d) poz ycj a pochyl ona do prz odu
Na brak t l enu naj ba rdz i ej wycz ul ony j est m óz g, kt órego kom órki zacz ynaj ą obum ierać po:
a) 1 minuci e
b) 3 – 5 minut ach
c) 7 – 10 minutach
d) 15 minutach
Naj ci ęż sz a post ać oparz eni a t erm icznego t o:
a) obrz ęk
b) pęcherz e
c) rumi eń
d) zwęgl eni e tkanek
Opaskę z aciskaj ącą można z ał oż yć j edyni e na:
a) prz edrami eni u i podudzi u
b) ram ieni u i prz ed rami eni u
c) ram ieni u i udz i e
d) udzi e i podudz iu
W odowst ręt j est charakt er yst ycz nym obj awem z akaż eni a:
a) gryp ą
b) ospą
c) t ęż cem
d) wściekl iz ną
Uciskaj ąc prz est rz eń mi ędz y mięśniem dwugł owym a t rój gł owym hamuj emy krwawi enie:
a) z dł oni
b) z nosa
c) z pępka
d) z e st opy
W prz ypa dku oparz eni a t erm icznego nal eż y z ast osować:
a) bi ałko
b) j ał owy opat runek
c) masł o
d) maść oparz eni ową

