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Příloha 1: Znalostní dotazníkové šetření – (správné řešení) 

 

Milí žáci,tímto dotazníkem bych vás chtěla požádat o spolupráci na mé diplomové práci, která 
je zaměřena na zjištění znalostí v oblasti předlékařské první pomoci. Prosím vás o vyplnění 
testu, který je zcela anonymní a nebude tedy ani známkovaný.  
Odpovědi, prosím zakroužkujte. Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte jen jednu 
z nabízených odpovědí.  

 

Datum: _________________ 

 

Třída:  osmá 

devátá 

 (zakroužkuj třídu) 
 

 

1. Označ, co je cílem první pomoci: 

a. Přepravit postiženého k lékaři 

b. Léčit postiženého 

c. Zachránit postiženému život 

d. Úkony, které omezují důsledky ohrožení či postižení 

 

2. Telefonní číslo na Zdravotnickou záchrannou službu je: 

a. 158 

b. 150 

c. 155 

d. 154 

 

3. Jaké ochranné pomůcky by se měly používat k poskytování první pomoci: 

a. Obvaz 

b. Ústní vodu 

c. Jen roušku a rukavice 

d. Ochranné pomůcky, které zajistí, které zajistí naši bezpečnost 

 

4. První pomoc má poskytnout: 

a. Každý 

b. Jen zdravotník 

c. Jen lékař 

d. Jen ten, kdo absolvoval zdravotnické školení 



 

 

 

5. Najdu postiženého, co dělám první: 

a. Volám „pomoc“ 

b. Vyhodnotím situaci a přivolám vhodnou pomoc 

c. Sednu si a zastavuji auta 

d. Doběhnu pro pomoc 

 

6. Normální dechová frekvence dospělého je: 

a. 10 – 15 dechů za minutu 

b. 30 – 40 dechů za minutu 

c. 4 – 6 dechů za minutu 

d. 22 – 25 dechů za minutu 

 

7. Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je: 

a. 30 x za minutu 

b. 100 x za minutu 

c. 60 x za minutu 

d. 150 x za minutu 

 

8. Při stabilizované poloze uložím raněného na: 

a. Záda 

b. Bok 

c. Břicho 

d. Záda se zvednutýma nohama 

 

9. K největšímu poškození hybnosti člověka dojde při poranění: 

a. Bederní páteře 

b. Hrudní páteře 

c. Krční páteře 

d. Pánve 

 

 

10. Při krvácení z tepny: 

a. Zavážu ránu obinadlem 



 

 

b. Přiložím tlakový obvaz 

c. Zabalím zraněného do teplého zábalu 

d. Přiložím ke zraněnému místu dlahu a obvážu 

 

 

11. Popáleninu menšího a středního rozsahu: 

a. Ošetřím mastí a zavážu sterilním obvazem 

b. Chladím studenou vodou a překryji sterilním obvazem 

c. Ošetřím přiložením obvazu 

d. Zasypu pudrem obsahujícím antibiotika 

 

12. Úpal je způsobený: 

a. Následkem přehřátí organismu 

b. Ultrafialovými paprsky slunečního záření 

c. Popálení sluníčkem 

d. Působením otevřeného ohně 

 

13. Co udělám jako první, při záchraně osoby zasažené el. proudem: 

a. Začnu neodkladnou resuscitaci 

b. Ošetřím vzniklá poranění 

c. Ujistím se, že zdroj el. proudu je vypnutý 

d. Zajistím ošetření odborníkem 

 

14. Co je příčinou podchlazení: 

a. Konzumace zmrzliny 

b. Pád do studené vody 

c. Pobyt na horách bez rukavic 

d. Přehřátí organismu 

 

 

 

 

15. Omrzlinu ošetřím: 

a. Ohřátím na otevřeném ohni 



 

 

b. Napitím se alkoholu 

c. Postupným zahříváním omrzlé části 

d. Třením sněhem 

 

16. Které poranění je život ohrožující: 

a. Opar 

b. Tepenné krvácení 

c. Odřenina 

d. Vyražený zub 

 

17. Jak provedeš první pomoc při krvácení z nosu: 

a. Postiženého posadím s hlavou v hlubokém předklonu 

b. Postiženého posadím s hlavou v hlubokém záklonu 

c. Ucpu postiženému nosní dírky tampony 

d. Položím postiženého do protišokové polohy 

 

18. Jak provedeš první pomoc při otravě léky? 

a. Postiženého uložím spát 

b. U postiženého při vědomí vyvolám zvracení 

c. Postiženému podám lék na uklidnění 

d. Postiženému změřím teplotu a tlak 

 

19. Kamarád (ka) má cukrovku a dostal (a) hypoglykemický záchvat. Co uděláš? 

a. Položím ho (jí) do stabilizované polohy 

b. Podám kamarádovi (ce) sladký nápoj 

c. Posadím ho (jí) a utírám mu (jí) pot 

d. Zavedu ho (jí) vyzvracet 

 

20.  Při podvrtnutí kotníku dolní končetinu: 

a. Dáme do pohodlné polohy a ledujeme 

b. Ovážeme trojcípým šátkem 

c. Znehybníme pomocí dlahy 

d. Přiložíme teplý obklad 

  



 

 

Prostor pro tvé náměty a komentáře:  

  



 

 

Příloha 2: Znalostní dotazníkové šetření – (žákovské řešení) 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: Údaje o měření tělesné teploty, dechové frekvence, tepové frekvence, popř. krevní 

tlak na archu s obrysem lidského těla. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha 4: Pracovní list 

 

První pomoc  pracovní list 

 

Jména členů skupiny:__________________________________________________ 

Třída: ____________________________ 

 

Úkol č. 1: Popište a podle možností předveďte úkony k záchraně života: 

a) Zajištění průchodnosti dýchacích cest 

b) Umělé dýchání z plic do plic 

c) Nepřímou srdeční masáž 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Úkol č. 2: Předveďte, jak uložíte spolužáka do stabilizované polohy 

Úkol č. 3: Vyjmenujte základní protišoková opatření ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Úkol č. 4: Váš spolužák se pořezal, z tepny na zápěstí mu vystřikuje v pravidelných 

intervalech jasně červená krev, jak byste ošetřili toto poranění? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Úkol č. 5: Pomocí trojcípého šátku předveďte na spolužákovi obvaz kolene, obvaz ruky a 

závěs horní končetiny 

Úkol č. 6: Popište, jak budete postupovat při ošetření popáleniny_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

Příloha 5: Pracovní list – (žákovské řešení) 

 

 



 

 

 

  



 

 

Příloha 6: Znalostní dotazníkové šetření 2 (žákovské řešení) 

 

 



 

 

 

 

 


