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1. Nagle zatrzymanie krazenia moze wystapic tylko u 
nurków. Szkolenie, które odbyles nie ma zastosowania 
poza nurkowaniem. 
a. Prawda 
b. Falsz 
 
2. Najczestszy problem zdrowotny wplywajacy na 
powstawanie smiertelnych wypadków nurkowych to: 
a. Migreny 
b. Naduzywanie alkoholu/narkotyków 
c. Choroby ukladu krazenia 
d. Zadne z powyzszych 
 
3. Najczestsza przyczyna naglego zatrzymania krazenia 
jest: 
a. Niestrawnosc 
b. Migotanie komór (VF) 
c. Panika 
d. Zadne z powyzszych 
 
4. W przypadku migotania komór (VF), serce ______. 
a. pompuje krew w przeciwna strone. 
b. jest kompletnie nieruchome, dlatego krew nie krazy. 
c. skurcze serca nie sa skoordynowane, dlatego krew 
nie krazy. 
d. Zadne z powyzszych 
 
5. Jedynym sposobem zatrzymania nieprawidlowego i 
wznowienia wlasciwego (resetowania) rytmu serca w 
sytuacji migotania komór (VF) jest 
a. Resuscytacja krazeniowo-oddechowa. 
b. Defibrylacja. 
c. Bezposredni masaz serca. 
d. Wcisniecie przycisku “reset”. 
 
6. Resuscytacja krazeniowo - oddechowa (CPR) jest 
istotnym elementem ratowania zycia. CPR ________. 
a. utrzymuje natlenienie krazacej w organizmie krwi do 
czasu przybycia AED. 
b. daje ratownikowi jakies zajecie. 
c. przygotowuje organizm poszkodowanego do bardziej 
intensywnego leczenia. 
d. Zadne z powyzszych. 
 
7. Powinienes prowadzic CPR: 
a. Do czasu przybycia i gotowosci do pracy AED. 
b. Po pojedynczej defibrylacji. 
c. W przypadku niezalecanej defibrylacji. 
d. Wszystkie powyzsze. 
 

8. AED staje sie tymczasowym rozrusznikiem, przez 
caly czas mówiac sercu jak nalezy pracowac dla 
wznowienia samodzielnej pracy. 
a. Prawda 
b. Falsz 
 
9. Kazda minuta opóznienia defibrylacji zmniejsza 
szanse na przezycie poszkodowanego o ___ procent. 
a. 5 
b. 7 -10 
c. 15 – 20 
d. Szansa poszkodowanego na przezycie nie jest 
zwiazana z czasem do defibrylacji 
 
10. Ustaw w kolejnosci priorytetów elementy 
lancucha przezycia. 
a. Wczesne Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne 
b. Wczesna CPR 
c. Wczesne zawiadomienie pogotowia 
d. Wczesna defibrylacja 
 
11. Aby byc w stanie efektywnie uzywac AED, 
powinienes rozumiec zasady podstawowych 
zabiegów resuscytacyjnych (BLS). Który z 
ponizszych nie jest elementem BLS. 
a. Udroznienie dróg oddechowych 
b. Ocena rodzaju arytmii 
c. Podtrzymanie krazenia 
d. Ocena oddechu 
 
12. Stosunek ucisniec do oddechów w CPR, w czasie 
oczekiwania na dostarczenie AED wynosi: 
a. 5:1 
b. 10:2 
c. 30:2 
d. 1:1 
 
13. W jakim tempie powinienes uciskac klatke 
piersiowa w trakcie CPR? 
a. 100 ucisniec na minute 
b. 120 ucisniec na minute 
c. 60 ucisniec na minute 
d. Najszybciej jak potrafisz 
 
14. Musisz upewnic sie, ze klatka piersiowa 
poszkodowanego z zatrzymanym krazeniem jest 
oczyszczona i sucha, zanim podlaczysz elektrody. 
a. Prawda 
b. Falsz 
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15. Jedna elektroda podlaczana jest na górnej 
czesci klatki piersiowej na prawo od mostka, pod 
obojczykiem. Druga elektroda podlaczana jest: 
a. Na dolnej czesci zeber z lewej strony. 
b. Na dolnej czesci zeber z prawej strony. 
c. Bezposrednio pod pierwsza elektroda, na 
brzuchu poszkodowanego. 
d. Zadne z powyzszych. 
 
16. Musisz trzymac mocno elektrody podczas 
defibrylacji, zeby zapewnic ich dobre przyleganie 
do klatki piersiowej poszkodowanego. 
a. Prawda  
b. Falsz 
 
17. Po wykonaniu pojedynczej defibrylacji przez 
AED powinienes niezwlocznie wznowic CPR. 
a. Prawda 
b. Falsz 
 
18. Wiekszosc problemów, których doswiadczaja 
ratownicy podczas uzywania AED dotyczy 
elektrod. Najczestsze problemy, które musisz 
wziac pod uwage to: 
a. Widoczne slady uszkodzenia 
b. Wtyczka nie wetknieta do konca w urzadzenie 
c. Slaby kontakt spowodowany owlosiona lub 
wilgotna klatka piersiowa 
d. Wszystkie powyzsze 
 
 

19. AED zostaly zaprojektowane w ten sposób, 
zeby wymagaly minimalnej konserwacji. 
Powinienes jednak regularnie sprawdzac: 
a. Baterie, zeby byc pewnym, ze urzadzenie jest 
w kazdym momencie gotowe do pracy 
b. Date waznosci na elektrodach 
c. Dodatkowe elementy urzadzenia tak, zeby w 
razie potrzeby nie zabraklo jakiejs czesci. 
d. Wszystkie powyzsze. 
 
20. AED moze byc uzywany w poblizu wody. 
Musisz jednak przesunac pacjenta ze stojacej 
wody i wytrzec jego klatke piersiowa przed 
podlaczeniem elektrod. 
a. Prawda 
b. Falsz 
 


