Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia
ELEMENTY RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO

Ocena
dopuszczający

Treści nauczania
- niezbędne w
uczeniu się
przedmiotu i w
życiu;
- wiadomości i
umiejętności
podstawowe.

dostateczny

- najważniejsze w
uczeniu się
przedmiotu;
- o niskim stopniu
złożoności;
- często
powtarzające się w
treściach
nauczania;
- wykorzystywane
w sytuacjach
szkolnych i

Zakres wiedzy , umiejętności i postaw
Uczeń potrafi:
przedstawić schemat postępowania na miejscu zdarzenia;
podać zawartość apteczki samochodowej, pierwszej
pomocy i domowej;
wezwać służby ratownicze;
udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego;
rozpoznać zatrzymanie krążenia;
podać sposoby zapobiegania ciałom obcym w drogach
oddechowych;
podać sposoby tamowania krwotoków i wybrać do tej
czynności odpowiednie materiały;
opisać objawy i udzielić pomocy poszkodowanemu ze
skręconą kończyną;
opisać oparzenia i ich stopnie.
scharakteryzować podstawowe pojęcia : ukąszenie ,
użądlenie i pogryzienie ,
opisać uszkodzenie spowodowane działaniem wysokiej
oraz niskiej temperatury
wymienić rodzaje ran oraz sposoby ich gojeń
podać przyczyny dostawania się do organizmu ciał obcych
wykonać dowolny opatrunek na ranę
opisać zjawisko wstrząsu
w dowolny ale i bezpieczny sposób przetransportować
osobę poszkodowaną lub chorą
Uczeń potrafi:
scharakteryzować czynności pierwszej pomocy;
rozpoznać niedrożność oddechową;
układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej;
podać schemat postępowania z nieprzytomnym bez
oddechu, z krwotokiem, po oparzeniach cieplnych i
słonecznych;
scharakteryzować urazy kostne
w prosty sposób udzielić pierwszej pomocy przy
ukąszeniach, użądleniach i pogryzieniach a także
uszkodzeniach spowodowanych działaniem wysokiej i
niskiej temperatury oraz wybranych zranieniach

pozaszkolnych;
- uniwersalne
umiejętności.

dobry

bardzo dobry

celujący

- istotne w
strukturze
przedmiotu,
przydatne;
- użyteczne, ale
niekonieczne w
opanowaniu treści z
danego przedmiotu
i innych
przedmiotów
szkolnych;
- umiejętności
stosowania
wiadomości w
sytuacjach
typowych.
- złożone, trudne,
ważne;
- umożliwiają
samodzielne
rozwiązywanie
problemów;
- użyteczne w życiu
pozaszkolnym.

- efekt
samodzielnej pracy
ucznia;
- wynikają z
zainteresowań;
- wykorzystanie
wiadomości
dodatkowych.

scharakteryzować rodzaje wstrząsów
w zależności od urazu przetransportować osobę
poszkodowaną
wymienić nagłe zachorowania wymagające udzielenia
pierwszej pomocy
omówić w sposób ogólny psychologiczne aspekty
udzielania pierwszej pomocy
Uczeń potrafi:
wykonać resuscytację osobie dorosłej oraz dziecku
pomóc poszkodowanemu z niedrożnością;
stosować schemat postępowania na miejscu zdarzenia w
sytuacji urazowej
odpowiednio udzielić pierwszej pomocy osobie zatrutej,
oparzonej lub będącej w hipotermii czy mającej
odmrożenia,
zatamować krwawienie lub krwotok
wykonać odpowiedni opatrunek na uszkodzone miejsce
omówić rodzaje wstrząsów,
zaplanować oraz przeprowadzić odpowiedni transport /
ewakuację / poszkodowanego lub chorego,
scharakteryzować naglę zachorowania a także wybrane
psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Uczeń potrafi:
wykonać badanie urazowe poszkodowanego;
wykonać resuscytację z użyciem AED,
rozpoznać wstrząs pourazowy i udzielić pomocy
poszkodowanemu ze wstrząsem;
udzielić pomocy poszkodowanemu z urazami kostnymi i
termicznymi, amputacją urazową;
ocenić prawidłowo sytuację i wykonać desmurgię oraz
przetransportować / ewakuować / poszkodowanego,
udzielić pierwszej pomocy w przypadku nagłego
zachorowania,
Uczeń potrafi:
scharakteryzować zasady pierwszej pomocy i uzasadnić
konieczność stosowania każdej z nich;
udzielić pomocy kolegom w szkole w sytuacji wystąpienia
urazów;
wykonać resuscytację niemowlęcia;
scharakteryzować choroby układu kostnego i sposoby
zapobiegania im;
rozpoznać krwawienie wewnętrzne i udzielić pomocy w
przypadku krwotoku wewnętrznego;
przedstawić skutki nieumiejętnego udzielenia pomocy w
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różnych sytuacjach urazowych
DODATKOWO :
Zdobycie dodatkowych uprawnień z zakresie udzielania
pierwszej pomocy / kursy PCK, PRR, ERR / oraz
uczestnictwo w zawodach i konkursach pierwszej pomocy
osiągając znaczące wyniki.
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