
NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa, klasa 8. 

Dział 1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

Istota udzielania pierwszej pomocy 

• uzasadniasz znaczenie udzielania pierwszej pomocy; 

• znasz zasady zabezpieczenia miejsca wypadku. 

• Wyjaśniasz znaczenie podejmowania działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez świadka 
zdarzenia 

Łańcuch ratunkowy – nie masz prawa go zerwać 

1. rozpoznajesz  osobę w stanie zagrożenia życia; 

2. unikasz narażania własnego zdrowia na niebezpieczeństwo (bezpieczeństwo własne); 

3. wzywasz odpowiednią pomoc, wyjaśniasz zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku 

Ocena stanu poszkodowanych 

• oceniasz przytomność poszkodowanego; 

• oceniasz czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 

sekund); 

• wiesz jak udrożnić drogi oddechowe rękoczynem czoło–żuchwa; 

• systematycznie ponawiasz ocenę oddychania u osoby nieprzytomnej; 

• potrafisz skutecznie wezwać odpowiednią pomoc. 

Postępowanie podczas utraty przytomności i zasłabnięć 

1.oceniasz przytomność poszkodowanego; 

2.oceniasz czynność oddychania u osoby nieprzytomnej (trzema zmysłami, przez okres do 10 sekund); 

3. wyjaśniasz mechanizm niedrożności dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej; wiesz jak udrożnić 

drogi oddechowe rękoczynem czoło–żuchwa; systematycznie ponawiasz ocenę oddychania u osoby 

nieprzytomnej; potrafisz skutecznie wezwać odpowiednią pomoc. 

Pierwsza pomoc w zaburzeniach oddychania i krążenia 

• rozpoznajesz czynności życiowe poszkodowanego lub ich brak; 

• wykonujesz na manekinie uciski klatki piersiowej i oddech zastępczy, samodzielnie i we 

współpracy z drugą osobą. 

Ciała obce w organizmie 

1. wykonujesz na manekinie rękoczyny ratunkowe w przypadku zadławienia, 



2. wymieniasz przykłady działań zapobiegających zadławieniu u małych dzieci, 

Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach 

• wymienić środki stanowiące wyposażenie apteczki pierwszej pomocy; 

• wykonujesz opatrunek osłaniający na ranę w obrębie kończyny; 

• posługujesz się chustą trójkątną podczas opatrywania ran i unieruchamiania kończyn; 

Tamowanie krwotoków 

1. wykonujesz opatrunek uciskowy; wiesz jak zbudowany jest taki opatrunek, zatamujesz krwotok za 

pomocą opatrunku; 

2. bezpiecznie zdejmujesz rękawiczki ochronne 

3. wyjaśnić, jak rozpoznać krwotok zewnętrzny; rozumiesz na czym polega krwotok wewnętrzny 

Urazy kości i uszkodzenia stawów 

1. potrafisz stosować zasady unieruchamiania doraźnego kości i stawów, 

2. wykorzystujesz podręczne środki do unieruchomienia urazu, wyjaśniasz pojęcie „złamanie” 

Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka 

1.demonstrujesz metodę chłodzenia w przypadku oparzenia kończyny; 
2. wyjaśniasz na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w oparzeniach; 
3. charakteryzujesz stopnie oparzeń termicznych; 
 
Wpływ niskiej temperatury na organizm człowieka 

1. udzielasz pomocy w przypadku odmrożenia miejscowego; 
2. wyjaśnić, na czym polega udzielanie pierwszej pomocy w odmrożeniach 

 

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia 

1. rozpoznajesz stan poszkodowanego, sprawdzasz czynności życiowe; 
2. wymieniasz zagrożenia dla osoby nieprzytomnej; 
 
Dział 2. Edukacja zdrowotna 
 
Zdrowie i czynniki je warunkujące 
 
1. wymieniasz zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażają zdrowiu, a także 
wskazujesz te, które szczególnie często występują wśród nastolatków. 
2. odróżniasz czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe), na które człowiek może mieć 
wpływ, od takich, na które nie może mieć wpływu; 
3. wyjaśniasz wpływ stresu na zdrowie. 
 

Komunikacja interpersonalna 



 
1.  dobierasz i demonstrujesz umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i 
bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie). 
 
Bezpieczne państwo 
 
1. wymieniasz składniki bezpieczeństwa państwa, 
2. wyjaśniasz, co rozumie przez pojęcie „bezpieczne państwo”. 
 
 
 
 
Polska a bezpieczeństwo międzynarodowe 
 

1. orientujesz się w geopolitycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa, wynikających z 
położenia Polski. 
2. wymieniasz czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo Polski. 
 
Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach 
 
1. rozróżniasz poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; 
2. omawiasz zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych; 
 
Zagrożenia powodziowe 
 
1. wymieniasz przykłady zagrożeń związanych z wystąpieniem powodzi; 
2. podajesz zasady postępowania w razie zagrożenia powodzią 
 
Zagrożenia pożarowe 
 
1. charakteryzujesz zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy; 
2. omawiasz zasady zachowania się podczas pożarów; 
3. rozpoznajesz i prawidłowo reagujesz na sygnał alarmu o pożarze w szkole, 
 
Zagrożenia związane z działalnością człowieka 
1. wymieniasz przykłady nadzwyczajnych zagrożeń wywołanych przez człowieka, 
2. uzasadniasz znaczenie bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb ratunkowych, 
 
Zagrożenia wywołane substancjami toksycznymi 
 
1. wymieniasz przykłady zagrożeń środowiskowych; 
2. opisujesz zasady postępowania w razie uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, 
 
Ewakuacja z terenu zagrożonego 



 
1. wymieniasz przykłady zagrożeń środowiskowych mogących być przyczyną ewakuacji, 
2. przedstawiasz obowiązki ludności w sytuacjach wymagających ewakuacji, rozróżniasz stopnie 
ewakuacji 
 
Zagrożenia terrorystyczne 
 
1. omawiasz zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia terrorystycznego. 
2. przedstawiasz zasady zachowania się ludności w sytuacji  pojawienia się grupy 
antyterrorystycznej, 
3. uzasadniasz potrzebę przeciwdziałania panice, 


