
 

 

Přílohy 

Anketa pro základní školy - ZNALOST PRVNÍ POMOCI  

 

Jsi: chlapec/dívka 

 

Své teoretické znalosti týkající se první pomoci hodnotíš jako: 

 

 

 

 
 

     0% d c b a 100% 
 

a) velmi dobré  b) dobré c) dostatečné   d) nedostatečné 

 

Myslíš, že bys uměl/a správně poskytnout první pomoc? 

a) ano  b) ne 

 

Znalostní část 

1) na jaké číslo/čísla byste volali v případě poskytování první pomoci? 

_____________ 

2) Jak vypadá normální dýchání?  

a) lapavý nádech jednou za 20 vteřin 

b) pravidelné, vidíme pohyb hrudníku, v klidu asi 15-20 dechů za minutu 

c) nemusí být pravidelné, slyšíme chrčení při nádechu i výdechu 

 

3) Jak vypadá člověk v bezvědomí? 

a) leží zhroucený na zemi, nereaguje na žádné podněty a má ochablé svalstvo 

b) leží zhroucený na zemi, reaguje na oslovení 

c) je zmatený, bledý a opocený 

4) Co hrozí člověku v bezvědomí v poloze na zádech?  

a) zapadnutí jazyka 

b) nic  

c) rozvoj šoku 

5) Jak předejdeme zapadnutí jazyka? 



 

 

a) podložením hlavy (například batohem) 

b) vytažením jazyka prsty 

c) záklonem hlavy 

6) Stabilizovaná poloha je? 

a) poloha na břiše 

b) poloha na boku s mírným záklonem hlavy 

c) poloha na zádech se záklonem hlavy  

 

7) Kdy ukládáme osobu do stabilizované polohy? 

a) do této polohy ukládáme osobu s podezřením na poranění páteře 

b) do této polohy vždy ukládáme osobu, která na nás nereaguje, nehýbe se 

c) do této polohy v případě nutnosti ukládáme osobu, která na nás nereaguje, nehýbe se, 

ale normálně dýchá 

8) Kdy zahájíme nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku) u dospělého 

člověka? 

a) když osoba nereaguje, nehýbe se, ale normálně dýchá 

b) když si osoba stěžuje na zhoršené dýchání 

c) když osoba nereaguje, nehýbe se a nedýchá normálně 

9) Jak správně provádíme nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku) 

u dospělého člověka? 

a) nataženýma rukama stlačujeme levou stranu hrudníku, protože srdce je uloženo vlevo 

b) stlačování provádíme nataženýma rukama uprostřed hrudníku mezi prsními 

bradavkami 

c) masáž provádíme jednou rukou ve středu hrudníku, ruce střídáme  

10) Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je? 

a) 100x za minutu (skoro 2 x za sekundu) 

b) 30x za minutu (jednou za 2 sekundy) 

c) 60x za minutu (jednou za sekundu) 

11) Popálené předloktí horkou vodou před příjezdem záchranné služby nejlépe 

ošetříme? 

a) potřením jakoukoliv mastí 

b) zavázáním pružným obinadlem a zvednutím končetiny nad úroveň srdce  



 

 

c) chlazením čistou vodou 

12) Krvácení ohrožuje život dospělého člověka: 

a) pouze v případě, že jde o tepenné krvácení (z rány vystřikuje v pravidelných 

intervalech) 

b) pokud krev z rány masivně vytéká či stříká 

c) vždy, když z rány vytéká jasně červená krev 

13) Závažné krvácení zastavuji: 

a) tlakem v ráně (popřípadě tzv. tlakovým obvazem) 

b) škrtidlem, co nejblíže ráně 

c) zavázáním (např. mikinou či ručníkem) 

14) Vodáci se při sjíždění jezu „cvakli“ a jeden je nyní ve válci pod jezem. Jako 

náhodní svědci a dobří plavci: 

a) použijeme jakoukoliv plovoucí pomůcku, (PET lahev, kus dřeva, vestu apod.) 

navážeme ji na šňůru a snažíme se ji hodit co nejblíže k tonoucímu 

b) ihned plaveme k tonoucímu a snažíme se ho odvléct ke břehu 

c) ihned plaveme k tonoucímu, uchopíme ho zezadu a snažíme se potopit do proudu, 

který při dnu odchází od jezu 

15) Při návštěvě si soused stěžuje, že ho bolí na hrudi a bolest mu vystřeluje do levé 

paže. Má podezření, že by to mohl být infarkt, co je potřeba udělat? 

a) okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce, poté zavolat záchrannou službu 

b) souseda pohodlně usadit do polosedu a zavolat záchrannou službu 

c) co nejrychleji jet do nemocnice, nebo alespoň záchranné službě naproti 

 

16) na chodníku před domem leží sousedka. Jak budeš postupovat? (uveď pořadí – 

1., 2...) 

- zkontroluji dýchání  

- zavolám záchrannou službu 

- hlasitě sousedku oslovím 

- rozhlédnu se a krátce zhodnotím, co se mohlo stát 

- zkusím se sousedkou zatřást 

 


