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Feladatlap 
MENTŐHÍVÁS 

 
1. Sorold fel, segélyhívás előtt, milyen információkat kell összegyűjteni?  

 
- 

- 

- 

 
2. Párosítsd a segélyhívó számokat! 

 
104 

105 

107 

112 

 
egységes segélyhívószám 

mentők telefonszáma 

tűzoltók telefonszáma 

rendőrség telefonszáma 

 
3. Jelöld, mely információkat kell segélyhíváskor elmondani! 

 
a) a sérült nevét 

b) bejelentő telefonszámát 

c) a sérült telefonszámát 

d) a sérült lakcímét 

e) a sérültek állapotát 

f) mi történt 

g) bejelentő nevét 

h) a sérültek számát 

i) az esemény helyszínét 

j) műszaki mentés szükségességét 

 
Igaz, hamis 
4. Jelöld, mely állítás helyes, és melyik helytelen! A rossz válaszokat javítsd ki helyesre! 

 

 Csak felnőttek hívhatnak mentőt baj esetén. 

 Az általános segélyhívó szám sok mobiltelefonról billentyűzár esetén is tárcsázható. 

 A műszaki mentés megállapítása nem a segélykérő feladata 

 Nehezen megközelíthető helyszín esetében célszerű a mentőegységet egy előre megbeszélt helyen 

várni. 
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Szituációs játék (páros vagy csoportmunka) 
5. Hívjatok mentőt az alábbi szituációkhoz! 
 

 50 éves nő görcsrohamot kapott a metrón. 

 Az iskola tornatermében focizás közben két társad összefejelt, szédülnek és hányingerük van. 

 Az óvoda udvarán, az egyik gyerek nehezen kap levegőt, légzése sípoló. 

 A szomszéd bácsi leesett a létráról, és eszméletlenül fekszik a földön.  

 Egy szórakozóhelyen több fiatal fejfájásra panaszkodik, az egyik eszméletét vesztette  

 A konyhás néni leforrázta magát egy fazék vízzel az iskolában. 

Autóbaleset szemtanúja vagy, két sérültet találsz, az egyik sérültnek vérzik a feje, a másik autó sofőrje 

eszméletlen. 

 

6. Mentőhívás (páros munka) 
A páros egyik tagja hívjon mentőt úgy, hogy egy lényeges információt kihagy. Ha a páros másik tagja észrevette 
cseréljetek! Segíthet az alábbi táblázat kitöltése. A feladatot úgy is elkészíthetitek, hogy okostelefonnal rögzítitek a 
mentőhívás szövegét.  
 
 1. 2. 

A bejelentő neve  
 

 

A bejelentő telefonszáma  
 

 

Az esemény jellege (mi történt)  
 

 

Helyszín és megközelíthetőség  
 

 

Sérültek száma  
 

 

Sérültek állapota  
 

 

Műszaki mentés szükségessége  
 

 

 
 

✎Kreatív feladat (páros munka) 
7. Készítsetek párosával plakátot, a mentőhívásról!  
(az elkészült munkákat kitehetitek a tanterembe, vagy az iskolai faliújságra)  
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