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KLASA IV 

 

Temat:  Wypadek drogowy – jak się zachować ?  

Wypadki mogą się zdarzyć wszędzie – w domu, w szkole, na placu zabaw, na 
drodze i w innych miejscach. Do wielu z nich nie doszłoby, gdybyśmy wszyscy 
umieli się zachowywać ostrożnie i odpowiedzialnie. 
Pamiętaj, że każdy wypadek to zagrożenie życia lub zdrowia człowieka. O tym, 
czy osoby poszkodowane w wypadku przeżyją, decyduje szybko, sprawnie i fa-
chowo udzielona pomoc. Dlatego tak ważna jest umiejętność postępowania w 
takich sytuacjach. 
Wypadek drogowy różni się od kolizji drogowej tym, że występują ofiary – 
osoby, które doznały obrażeń. Musisz wiedzieć, że nawet dorośli nie zawsze 
wiedzą, co zrobić w takich sytuacjach. Warto więc uczyć się od najmłodszych 
lat, jak postępować, gdy ktoś potrzebuje pomocy. 

 

Przekazując informację o wypadku, musisz podać następujące dane: 
 Gdzie zdarzył się wypadek – opisać dokładnie miejsce wypadku: podać nazwę 

miejscowości, nazwę ulicy i wskazać jej punkt charakterystyczny. 

 Co się stało – określić, jakiego rodzaju wypadek się zdarzył: drogowy, utonięcie, 
pogryzienie przez psa lub inny. 

 Ile osób jest rannych – podać liczbę poszkodowanych i wskazać, czy wśród nich 
są dzieci. 

 Jaki jest stan poszkodowanych – przekazać informację o obrażeniach rannych 
osób, czy wszyscy są przytomni oraz jakiej pomocy dotychczas im udzielono. 

 Kto telefonuje – podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego 
się dzwoni.  

 

Trzy pierwsze minuty po wypadku często decydują o tym, czy jego ofiara prze-
żyje, czy nie. 
Aż do przyjazdu ratowników medycznych nie zostawiaj poszkodowanego sa-
mego nawet na chwilę – jego stan może się nagle pogorszyć. Gdy nie ma odde-
chu, zacznij reanimację. Czekając na pogotowie, tylko tracisz cenny czas decy-
dujący często o życiu poszkodowanego. 



Aby przez odpowiednio długi czas prowadzić masaż serca, należy trzymać wy-
prostowane ręce i swoim ciężarem ciała uciskać na mostku. Masaż serca pro-
wadzimy aż do przyjazdu pogotowia ratunkowego lub do momentu, gdy po-
szkodowany odzyska samodzielny oddech. 
 

 

 Zadanie    

Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem wypadku drogowego, w którym został po-
trącony pieszy (chłopiec w wieku około 14 lat) i doznał obrażeń. Sformułuj ko-
munikat o tym zdarzeniu, który przekażesz, dzwoniąc do pogotowia ratunko-
wego. Przypomnij sobie, na jakie pytania musisz umieć odpowiedzieć, przeka-
zując informację o wypadku. 

 

 Zadanie zapisz i wyślij na adres e-mail: kowal73pl@gmail.com lub  wyślij 

na messengerze. 
(notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu). 
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