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Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 
 
 

Artykuły z czasopism: 
 

BIERNAT Marek : Resuscytacja krążeniowo - oddechowa w szkole // Lider. - 2002, nr 12, s. 

21-23 

 

BLACHA Jan : Sprawdzian umiejętności praktycznych z udzielania pierwszej pomocy // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1994, nr 5, s.256-258 

 

BOBER  Agnieszka : Szybka pomoc przedlekarska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 

1997, nr 1, s.23-25 

     O pomocy, która może udzielić młody człowiek w różnych sytuacjach powypadkowych, nie 

tylko drogowych. 

 

BOGACKA-OSIŃSKA Bogumiła : Bezpieczne warunki do zabawy // Wychowanie w 

Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 25-27 
     Obowiązki dyrektora przedszkola wobec zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w trakcie 

pobytu w przedszkolu (budynek, ewakuacja, sprzęt, zabawki, higiena własna, posiłków, pościeli, 

pierwsza pomoc i inne). 

 

BRONIKOWSKI Michał, GULCZYŃSKA Grażyna, MAZURKIEWICZ Krystyna  : Bawimy się 

razem - pomagamy osobie poszkodowanej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 

1, s. 12-15 

     Najczęstsze przyczyny wypadków na zajęciach sportowych. Scenariusz lekcji wychowania 

fizycznego z projektu "Świadomość zdrowia" pt.: "Pierwsza pomoc". 

 

BUBAK  Ewa : Nie bój się pomoc - pierwsza pomoc ratuje życie // Wychowanie Techniczne 

w Szkole. - 2000, nr 5, s.52-55 

     Konkurs dla uczniów gimnazjum. 

 

CICHEWICZ Lucyna : Pierwsza pomoc od... "pierwszaka" // Nowe w Szkole. - 2004, [nr] 1, 

s. 7-9 
     Nabywanie podstawowych umiejętności z zakresu ratownictwa. Program pierwszej pomocy 

przedlekarskiej w klasach I-III. 

 

CIEŚLIK Renata, ECKERT Anna : Pierwsza pomoc // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 

10/11., dod. s. X- XI 
     Konspekt lekcji dla kl. III na temat: "Krwawiące rany. Zranienia, skaleczenia, otarcia." 

 

CYBULSKA Danuta : Pierwsza pomoc : porady dla nauczyciela // Bliżej Przedszkola. - 

2009, nr 11, s. 46-47 

     Sposoby postepowania w przypadku : urazów kostnych i stawowych, zaburzeń przytomności, 



oddychania, ran i krwotoków, ciała obcego w gardle, oku, nosie lub w uchu. 

 

CZARNAK Emilia : Pierwsza Pomoc Przedmedyczna // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s. 

44-45 

     Omówienie etapów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podkreślenie potrzeby 

szkolenia dzieci od najmłodszych lat z pierwszej pomocy. 

 

CZARNYNOGA Beata : Udzielanie pierwszej pomocy // Świetlica w Szkole. - 2009, [nr] 1, s. 

17-18 

     Zasady udzielania pierwszej pomocy - ogólne wytyczne oraz poszczególne przypadki (omdlenie, 

oparzenie, urazy kończyn, rany i krwotoki, padaczka, wstrząs uczuleniowy, zatrzymanie 

krążenia), które powinny być znane wszystkim pracownikom szkoły. 

 

DAWIDOWICZ  Stanisław  : Regulamin inscenizacyjno-sytuacyjnej konkursowej gry 

terenowej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej // Przysposobienie Obronne, 

Obrona Cywilna w Szkole. - 1997, nr 1, s.31-42 

 

DYLĄG Franciszek : Opracowanie merytoryczne lekcji podsumowującej cykl tematyczny ze 

szkolenia sanitarnego ,,Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym'' // Przysposobienie 

Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1999, nr 5, s.292-294 
     Scenariusz lekcji PO dla klas pierwszych szkól średnich. Lekcja przeprowadzona metodą 

ćwiczeń praktycznych w tzw. współzawodnictwie grup klasowych. Aktywizacja uczniów. 

 

GARSTKA Emilia, POGORZELSKA Marta  : Gdy potrzebna pierwsza pomoc // Wychowanie 

w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 59-60 
     Nauka pierwszej pomocy w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Szewczyka Dratewki w Chodzieży (wspólna nauka dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, 

współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym - np. ratownikami medycznymi, Strażą Pożarną, 

Policją). 

 

GOLISZEK Andrzej : Różnice w znaczeniu określeń ,,resuscytacja'' i ,,reanimacja'' // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1999, nr 2, s.125-126 

     Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach. 

 

GOLISZEK Grażyna  : Pierwsza pomoc w klasach I-III // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 

35(99)-37(101) 
     Autorski program podstaw pierwszej pomocy. 

 

KARUZO Ryszard : Tamowanie krwotoku zewnętrznego – wskazówki praktyczne // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1994, nr 5, s.244-248 

 

KOLOWCA Krystyna : "O swe bezpieczeństwo dbam" - scenariusze zajęć // Nauczanie 

Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 1, s. 55-73 
     Tematy lekcji: Pierwsza pomoc, Ostrożnie z prądem, Jestem bezpieczny na drodze (dla uczniów 

klas II-III). 

 

KOLOWCA Krystyna : Pierwsza pomoc - ważna sprawa : scenariusz zajęć dla klasy II // 

Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 26-27 
 

KRUCZEK Andrzej : Wybrane zagadnienia ze szkolenia sanitarnego w testach // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. – 1998, nr 5, s. 295-299 



 Udzielanie pierwszej pomocy.  

 

KURDZIEL  Michał : Udzielanie pierwszej pomocy : czy to jest takie proste? // Edukacja i 

Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 74-77 

 

KURDZIEL Michał  : Zadławienie - pierwsza pomoc // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 9/10, s. 

82-84 
     Pokazano algorytm postepowania w przypadku zadławienia. 

 

KUREK Ewa : Pierwsza pomoc przedmedyczna // Biologia w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 86-88 
     Rozwiązywanie testu. 

 

MAJCHRZAK  Marcin : Odpowiedzialność za udzielenie i nieudzielenie pomocy : analiza 

dziewięciu przypadków z praktyki przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 11, 

s. 26-29 
     Wypadek na terenie przedszkola. Granice odpowiedzialności prawnej przedszkola. Popełnienie 

błędów w trakcie przeprowadzania postepowania powypadkowego. Odpowiedzialność cywilna za 

wypadki z udziałem dzieci. Odpowiedzialność dyscyplinarna za wypadki z udziałem dzieci. 

Odpowiedzialność karna za wypadki z udziałem dzieci. 

 

MIELCZAREK Lechosław : Podstawowe czynności ratownika na miejscu wypadku // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1995, nr 4, s. 222-226 

 

MOLIN Iwona : Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III 

etapu edukacyjnego // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26 
     Scenariusze lekcji do przeprowadzenia przez pielęgniarkę przy współudziale wychowawcy. 

 

MOSKAL Zbigniew : Plan-konspekt lekcji : temat  „Urazy i kości stawów” // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 2000, nr 2-3, s. 100-102 

 

MOSKAL Zbigniew : Plan-konspekt lekcji z przysposobienia obronnego : temat  „Pierwsza 

pomoc poszkodowanym w nagłych wypadkach” // Przysposobienie Obronne, Obrona 

Cywilna w Szkole. - 2000, nr 1, s. 33-35 

 

NIEWOLAŃSKI Tadeusz : Doraźna pomoc w przypadku utraty przytomności // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. – 1996, nr 2, s. 101-103 

 

NIEWOLAŃSKI Tadeusz : Pomoc doraźna i błędy popełniane przy jej udzielaniu // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. – 1994, nr 3, s. 129-134 

 

NIEWOLAŃSKI Tadeusz : Wstrząs pourazowy – udzielanie pomocy doraźnej // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. – 1997, nr 2, s. 88-91 

 

NOWAKOWSKI Roman, LEMBKE Józef, NOWAKOWSKI Maciej : Pomoc medyczna w 

zagrożeniach środkami chemicznymi // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w 

Szkole. - 1996, nr 1, s. 19-22 

 

PAWLIKOWSKA  Anna : Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w programach nauczania 

komunikacyjnego // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1998, nr 4, s.232-233 

     Uczniom szkoły podstawowej nie można nakazać udzielania pomocy przedlekarskiej. Powinni 



oni jednak wiedzieć, jak zachować się na miejscu wypadku, kogo o nim powiadomić, jak postąpić, 

aby pomoc, a nie zaszkodzić poszkodowanym. 

 

PĘKALA Tadeusz : Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach zagrażających 

życiu // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s. 32-36 

 

SKROBISZ Joanna : Pierwsza pomoc w szkole // Glos Nauczycielski. - 2011, nr 37, dod. s. 

III-IV 

     Przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

 

SOŁTYS Edward : Pomoc przedlekarska : krzyżówki, słownictwo// Przysposobienie 

Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1994, nr 5, s.248-255 

 

STĘBELSKI Marian : Dlaczego nie nauczyliśmy ratować // Przysposobienie Obronne, 

Obrona Cywilna w Szkole. - 1999, nr 1, s. 13-22 

 

STĘBELSKI Marian : Nowe sposoby udzielania pierwszej pomocy // Przysposobienie 

Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1996, nr 5, s.267-273 

 

STĘBELSKI Marian : Pełne postępowanie ratownicze // Przysposobienie Obronne, Obrona 

Cywilna w Szkole. - 1998, nr 4, s.233-237 

     Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

 

STĘBELSKI Sebastian : Pierwsza pomoc na lekcji wychowania fizycznego // Wychowanie 

Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 4, s.177-180 

 

STĘBELSKI Marian : Pierwsza pomoc przy zawale serca i udarze mózgu // Przysposobienie 

Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1999, nr 5, s.282-291 
     Lekcje z przysposobienia obronnego. 

 

STĘBELSKI  Marian : Pierwsza pomoc w programie szkolnym // Gazeta Szkolna : 

aktualności. - 2002, nr 14, s. 1, 10-11 

     Nauczyciele powinni przekazywać wiedze i umiejętności umożliwiające uczniom 

podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach kryzysowych (np. powódź, wypadek, pożar, 

kontakt z dealerem narkotyków). 

 

STĘBELSKI Marian : Pierwsza pomoc w szkole podstawowej // Przysposobienie Obronne, 

Obrona Cywilna w Szkole. - 1997, nr 3, s.145-149 

 

STĘBELSKI  Marian : Pierwsza pomoc w szkołach // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, 

nr 50, dod. s. [I], III 

     Edukacja uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

STĘBELSKI Marian : Pierwsza pomoc w szkołach. Cz. 2 // Gazeta Szkolna : aktualności. - 

2004, nr 51, s. [I],VI 

     Jak szkoła realizuje zagadnienia nauczania pierwszej pomocy. 

 

STĘBELSKI Marian : Pomoc nieprzytomnym // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna 

w Szkole. - 1995, nr 5, s.280-284 



     Lekcja przysposobienia obronnego  - udzielanie pierwszej pomocy. 

 

STĘBELSKI Marian : Ratowanie // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna. – 1996, nr 4, 

s. 214-221 
 Dotyczy udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku. 

 

STĘBELSKI  Marian : Schematyczne i pełne postepowanie ratownicze podstawą nauczania 

pierwszej pomocy, (cz. I) // Przysposobienie Obronne w Szkole, Obrona Cywilna. - 1998, nr 

3, s.157-163 

     Przysposobienie obronne. 

 

STĘBELSKI Marian : Skuteczne nauczanie pierwszej pomocy // Przysposobienie Obronne, 

Obrona Cywilna w Szkole. - 1997, nr 2, s.79-87 

 

STĘBELSKI Marian : Sprawdzian wiedzy o pierwszej pomocy // Przysposobienie Obronne, 

Obrona Cywilna w Szkole. - 1998, nr 4, s.238-246 

     Test wiedzy z pierwszej pomocy. 

 

STĘBELSKI  Marian : Uczmy ratować życie // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 4, s. 4-7 

     Nauka pierwszej pomocy. 

 

SZULC Jadwiga : Pierwsza pomoc przedmedyczna - istota problemu w wychowaniu 

komunikacyjnym // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 10, s. 6-7 
     Zakres działań ratunkowych w nagłym zagrożeniu zdrowia i życia. 

 

TOMICZEK Krystian : Ratownictwo i pomoc przedmedyczna //  Przysposobienie Obronne, 

Obrona Cywilna w Szkole. – 1998, nr 3, s. 168-171 

 

TOMICZEK Krystian : Ratownictwo i pomoc przedmedyczna : kilka uwag i propozycji 

dotyczących realizacji działu „ Ratownictwo i pomoc przedmedyczna” programu nauczania 

przysposobienia obronnego w II LO w Rybniku //  Przysposobienie Obronne, Obrona 

Cywilna w Szkole. – 1997, nr 4, s. 216-219 

 

TONICKI Andrzej : Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach // Przysposobienie 

Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1999, nr 4, s.203-209 

 

WOJTASIŃSKI Zbigniew  : Uratuj życie // Wprost. - 2008, nr 27, s. 70-73 

     Pierwsza pomoc w wypadkach. 

 

WÓJCIK Wacław : Konspekt lekcji na temat „Zatrucie organizmu” // Przysposobienie 

Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. – 1998, nr 5, s. 286-290 
 Dotyczy m.in. pierwszej pomocy w zatruciach. 

 

WÓJCIK Wacław : Zasady prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych // 

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. – 1998, nr 2, s. 90-94 

 

WROŃSKI  Ryszard : Opracowanie metodyczne tematu: ,,Pierwsza pomoc poszkodowanym 

w nagłych wypadkach'' // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. - 1994, nr 3, 



s.124-128 

 

WRYCZ-REKOWSKI  Łukasz: Zgodnie z prawem : pierwsza pomoc // Wszystko dla Szkoły. - 

2011, nr 11, s. 13-14 

     Udzielanie pierwszej pomocy uczniom w szkole. 

 

WYLĘGAŁA-WOLIŃSKA Elżbieta : Planowanie i realizacja zadań z przysposobienia 

obronnego // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole. – 1997, nr 1, s. 25-31 
 Test z przysposobienia obronnego – „Ratownictwo – pomoc sanitarna” 

 

WYPYSZYŃSKA-CIESZKOWSKA  Jagoda: Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie : 

krwotok z nosa. Cz. 12 // Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 18 

     Jak zachować się podczas krwotoku z nosa. 

 

ZALEWSKA-MELER  Agnieszka : Bezpieczeństwo - pierwsza pomoc - profilaktyka // 

Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 20-26 

     Bezpieczeństwo w przedszkolu. Rola nauczyciela. Kształtowanie kompetencji zdrowotnych 

dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


