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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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P rz y opat r ywaniu ran nal eż y prz ede wsz ystkim:
a) j ą dokł adni e prz em yć
b) możl iwie sz ybko prz ykryć wyj ał owi onym m at eri ał em opat runkowym
c) usunąć tkwi ące w ni ej ci ał a obce
d) z ał oż yć opaskę uci skową
W prz ypa dku om dl eni a nal eż y:
a) podł oż yć pod gł owę zwinięt y ręcz ni k
b) spryskać wodą twarz
c) wst ać, gdy t ylko wróci świ adom ość
d) uł oż yć w poz ycj i l eż ące j z uni esi onymi nogami
W prz ypa dku ukąsz eni a prz ez węża ranę nal eż y:
a) wyci ąć
b) wypali ć
c) wyssać
d) z aham ować odpł yw krwi ż ylnej prz ez z aciśni ęci e opaską
Groź bę powstani a wst rz ąsu u dorosł ego cz ł owieka st anowi j uż ut rat a:
a) 0,5 li t ra krwi
b) 1 l it ra krwi
c) 2 l it rów krwi
d) 5 l it rów krwi
Zasada „ni kt ni e j est martwy, dopóki ni e umrze ogrz any” obowi ąz uj e w:
a) anafi l aksj i
b) hi pot erm ii
c) udarz e sł onecz nym
d) z at ruci u
Ranę kąsaną – w prz ypa dku podej rz eni a wściekl iz ny – nal eż y prz em yć:
a) j odyną
b) spi ryt usem sali cyl owym
c) wodą ut l eni oną
d) wodą z mydł em
W prz ypa dku dłuższ ego pobyt u na duż ych wysokości ach li cz ba eryt roc yt ów:
a) malej e
b) ni e zmi enia si ę
c) rośni e
d) zmieni a si ę cykl i cz ni e
P owodem „śmi erci w cz asi e rat owani a” cz ł owieka prz echł odz onego j est :
a) masowanie kończ yn
b) z ewnęt rz ne nagrz ewani e rat owanego
c) zmusz anie rat owanego do wykonywani a ruchów
d) odpowi edzi a), b) i c) są prawi dł owe
U czł owi eka dorosł ego poj em ność minutowa serca wynosi okoł o:
a) 2 li t rów
b) 3 li t rów
c) 4 li t rów
d) 5 l it rów
Typowym obj awem z apal eni a wyrostka robacz kowe j est ból w:
a) l ewym nadbrz uszu
b) l ewym podb rz uszu
c) prawym nadbrz usz u
d) prawym pod brz usz u

