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Jest to numer alarmowy, który 
obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.  



      Gdy chcemy wezwać straż pożarną, 
pogotowie ratunkowe lub policję. 



• Telefonów stacjonarnych 
 
 
  

•Telefonów komórkowych 



• cały dzień i całą noc - 24 godziny na 
dobę 

 
• 7 dni w tygodniu 



• numer 112 jest całkowicie bezpłatny  



•TAK, gdy jesteśmy na wakacjach w 
krajach Unii Europejskiej 



997 POLICJA 

Czy działają inne numery alarmowe?  

        



998 STRAŻ POŻARNA 

Czy działają inne numery alarmowe?  

        



999 POGOTOWIE RATUNKOWE 

Czy działają inne numery alarmowe?  

        



3-letni Krystian wzywa pomoc, dzwoniąc 
pod numer 112 

        

Źródło: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-bohaterski-trzylatek-uratowal-zycie-swojej-mamie,nId,189138 

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-bohaterski-trzylatek-
uratowal-zycie-swojej-mamie,nId,189138 



 Krótko opisać zdarzenie 
 Podać imię i nazwisko 

 Wskazać adres/miejsce przebywania 
 Wskazać najszybszą drogę dojazdu 

do miejsca zdarzenia 
 odpowiadać na pytania operatora 
 wykonywać instrukcje/polecenia 

operatora 
 zachować spokój  

 



Piosenka promująca numer 112 

        

Źródło: http://www.112foundation.eu/view/en/vertical/campaign_materials/112_song.html 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&
v=TYea2-iOxPY 

http://straz-
wloszczowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&
id=86:alarmowy-112&catid=43:audio&Itemid=64 





A. Dzwonię na numer 112, podając imię i 
nazwisko oraz co się wydarzyło 

B. Czekam aż ktoś dorosły będzie przechodził 
ulicą 

C. Nie zwracam uwagi na to, co się stało i idę 
spokojnie do domu 

 

 



A. Dzwonię na numer 112, 
podając imię i nazwisko 
oraz co się wydarzyło 

 

 



A. Tylko z telefonu komórkowego 

B. Tylko z telefonów stacjonarnych 

C. Zarówno z telefonów komórkowych, 
stacjonarnych, jak i publicznych 

 

 



C. Zarówno z telefonów 
komórkowych, 
stacjonarnych, jak i 
publicznych 
 

 



A. Głośno krzyczał/krzyczała, aby ktoś nas 
usłyszał 

B. Robił/robiła zdjęcia telefonem komórkowym 

C. Zadzwonił/zadzwoniła pod numer alarmowy 
112 

 

 



C. Zadzwonił/zadzwoniła pod 
numer alarmowy 112 

 

 



A. Na całym świecie 

B. We wszystkich krajach Unii 
Europejskiej 

C. Tylko w Polsce 



B. We wszystkich krajach Unii 
Europejskiej 



A. 4 złote 

B. 1 euro 

C. Nic, numer jest bezpłatny 



C. Nic, numer jest bezpłatny 



A. Szybko odkładam słuchawkę 

B. Czekam aż ktoś odbierze i się nie 
odzywam 

C. Czekam aż ktoś odbierze i informuję, że 
wybrałem/am numer przez przypadek 



C. Czekam aż ktoś odbierze i 
informuję, że wybrałem/am 

numer przez przypadek 



A. Pali się samochód zaparkowany obok 
szkoły 

B. Zgubiłeś/aś tornister i nie możesz go 
znaleźć 

C. Chcesz zapytać, kiedy będzie autobus do 
domu 



A. Pali się samochód 
zaparkowany obok szkoły 



A. Tylko dorośli 

B. Tylko dzieci 

C. Zarówno dorośli jak i dzieci 



C. Zarówno dorośli jak i dzieci 



A. Przez całą dobę 

B. Do 20 

C. Do 22 



A. Przez całą dobę 



A. 999 

B. 998 

C. 997 



A. 999 







 

Źródło: 

 Fundacja numeru 112: 
http://www.112foundation.eu/view/en/inde
x.html 

 Europejski Numer Alarmowy 112: 
http://112.gov.pl/ 

http://www.112foundation.eu/view/en/index.html
http://www.112foundation.eu/view/en/index.html
http://112.gov.pl/

