
Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie eglugi po ródl dowych drogach wodnych i morskich 
wodach wewn trznych 

Oznaczenie kwalifikacji: A.37 
Wersja arkusza: X 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

A.37-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Szeroko  szlaku eglownego na rzekach okre lana jest na 

A. poziomie znaku wolnej burty. 
B. wysoko ci maksymalnej statku. 
C. poziomie dna statku przy pe nym zanurzeniu.  
D. wysoko ci skali maksymalnego zanurzenia statku. 

Zadanie 2. 
Tamy poprzeczne s  budowlami regulacyjnymi s u cymi do 

A. skoncentrowania przep ywu.  
B. zmniejszenia przep ywu. 
C. poszerzenia koryta rzeki.  
D. zwi kszenia przep ywu. 

Zadanie 3. 
W sk ad drogi wodnej Wis a-Odra wchodz : 

A. Brda, Kana  Bydgoski, Note  Górna. 
B. Brda, Note  Górna, Note  Dolna, Warta. 
C. Brda, Kana  Bydgoski, Note  Dolna, Warta. 
D. Kana  Bydgoski, Kana  Górnonotecki, Note , Warta. 

Zadanie 4. 
Na wodach przybrze nych morskich, statek korzystaj cy z systemów rozgraniczenia ruchu powinien 

A. trzyma  si  blisko linii lub strefy rozgraniczaj cej. 
B. wychodzi  lub wchodzi  na tor kierunkowy pod jak najwi kszym k tem. 
C. i  w a ciwym torem kierunkowym w ogólnym kierunku ruchu tego toru. 
D. i  daleko od linii rozgraniczaj cej w przeciwnym kierunku ruchu tego toru. 

Zadanie 5. 
Obj to  wody przep ywaj cej w jednostce czasu przez badany przekrój koryta nazywamy 

A. spadem. 
B. sp ywem. 
C. odp ywem.  
D. przep ywem. 
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Zadanie 6. 
W celu wyznaczenia szlaku eglownego na rzekach nieuregulowanych wykonuje si  pomiary 

A. pr dko ci przep ywu. 
B. chy o ci pr du w nurcie. 
C. g boko ci wody w nurcie. 
D. struktury dna koryta na jego szeroko ci. 

Zadanie 7. 
Najwi ksza pr dko  wody na zakolu rzeki wyst puje 

A. w rodku koryta. 
B. bli ej brzegu wkl s ego.  
C. bli ej brzegu wypuk ego.  
D. w    odleg o ci od brzegu wypuk ego. 

Zadanie 8. 
W oznakowaniu p ywaj cym, lew  stron  szlaku eglownego oznacza p awa 

A. czerwona sto kowa. 
B. czerwona walcowa. 
C. zielona sto kowa. 
D. zielona walcowa. 

Zadanie 9. 
Miejsce, wokó  którego woda jest eglowna, oznacza si  znakiem 

A. specjalnym. 
B. bezpiecznej, eglownej wody. 
C. odosobnionego niebezpiecze stwa.  
D. o kszta cie: dwie czarne kule - jedna nad drug . 

Zadanie 10. 
Przebieg szlaku eglownego bli ej prawego brzegu oznacza si  tablic  

A. czerwon  z bia ymi poziomymi pasami u góry i do u albo czerwona rama. 
B. czerwon  z bia ymi poziomymi pasami u góry i do u albo zielona rama. 
C. czerwon  z bia ymi pionowymi pasami u góry i do u albo zielona rama. 
D. zielon  z bia ymi poziomymi pasami u góry i do u albo zielona rama. 

Zadanie 11. 
Po udniowy znak kardynalny w nocy charakteryzuje bia e wiat o w sekwencji 

A. MV(6) lub M(6), po których bezpo rednio nast puje d ugi b ysk, a po nim zaciemnienie. 
B. MV(3) lub M(3), po których nast puje zaciemnienie. 
C. MV(9) lub M(9), po których nast puje zaciemnienie. 
D. MV lub M ci g e. 
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Zadanie 12. 
Obiektami nawigacyjnymi naniesionymi na mapach s  

A. lasy, doliny i niziny. 
B. wzgórza, wyspy i cyple. 
C. wybrze a, zatoki i rzeki. 
D. latarnie morskie, p awy i stawy. 

Zadanie 13. 
Na mapie nawigacyjnej znak informuj cy o niebezpiecze stwie w kszta cie „+” oznacza 

A. g az podwodny, niebezpieczny dla eglugi nawodnej. 
B. przeszkod  na g boko ci okre lonej tra owaniem. 
C. ska y, które si  nie zanurzaj . 
D. g az na równi zera mapy. 

Zadanie 14. 
W egludze przybrze nej okre la si  pozycj  statku na podstawie 

A. przebytej drogi, znajomo ci kursu, poprawek na wiatr i pr d. 
B. dwóch namiarów jednoczesnych. 
C. przebytej drogi nad dnem. 
D. przebiegu izobat. 

Zadanie 15. 
Wska  konieczny i wystarczaj cy zbiór wydawnictw i pomocy nawigacyjnych, jaki powinien 
znajdowa  si  na statku uprawiaj cym eglug  na wodach morskich.  

A. Mapy, locje, przepisy lokalne. 
B. Spis wiate  i sygna ów mg owych, locja. 
C. Spis wiate  i sygna ów mg owych, locja, mapy, wiadomo ci eglarskie. 
D. Mapy, locja, spis wiate  i sygna ów mg owych, spis radiostacji, wiadomo ci eglarskie.  

Zadanie 16. 
W zobrazowaniu ruchu rzeczywistego wszystkie echa maj  po wiaty odpowiadaj ce ich 

A. rzeczywistym trajektoriom ruchu. 
B. wzgl dnym trajektoriom ruchu. 
C. rzeczywistym wektorom ruchu. 
D. wzgl dnym wektorom ruchu. 
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Zadanie 17. 
Interskan s u y do pomiaru 

A. kierunku. 
B. odleg o ci. 
C. kierunku i odleg o ci. 
D. k ta kursowego ze statku obcego do statku w asnego. 

Zadanie 18. 
Testowanie aparatury DSC na kanale 70  

A. jest zabronione. 
B. odbywa si   raz w miesi cu. 
C. odbywa si  jeden raz w ci gu doby. 
D. mo e by  realizowane tak cz sto, jak to jest niezb dne. 

Zadanie 19. 
Zestaw pchany to sztywno lub elastycznie po czone 

A. statki burtami. 
B. statki za pomoc  holów. 
C. formacje za statkiem o nap dzie mechanicznym.   
D. formacje przed statkiem o nap dzie mechanicznym.   

Zadanie 20. 
Statek techniczny, bez nap du z urz dzeniem do wbijania pali, nazywamy 

A. pog biark . 
B. pontonem. 
C. kafarem. 
D. szaland . 

Zadanie 21. 
Ma y statek to jednostka p ywaj ca, której d ugo  kad uba jest 

A. mniejsza ni  20 m 
B. wi ksza ni  20 m 
C. okre lona przepisami i wynosi dok adnie 25 m 
D. okre lona przepisami i wynosi dok adnie 12 m 

Zadanie 22. 
rednie zanurzenie statku oblicza si  na podstawie odczytu podzia ek 

A. zanurzenia w obr bie adowni, do której za adowano towar. 
B. skali zanurzenia cz ci dziobowej.  
C. zanurzenia jednej burty. 
D. skali zanurzenia statku. 
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Zadanie 23. 
Gród  kolizyjna to 

A. przedzia  chroni cy adowni . 
B. wzmocnienie wzd u ne kad uba. 
C. przegroda mi dzy si owni  a adowni . 
D. ciana wodoszczelna zamykaj ca skrajnik dziobowy. 

Zadanie 24. 
Pogrubiony pas blachy poszycia, przebiegaj cy przez ca  d ugo  statku w p aszczy nie symetrii 
statku, to 

A. wzd u nik denny rodkowy. 
B. st pka p aska. 
C. dennik. 
D. wr g. 

Zadanie 25. 
W celu zabezpieczenia a cucha przed skr caniem, pomi dzy a cuchem a kotwic  montuje si  

A. ogniwo rozpórkowe. 
B. kr tlik. 
C. szakle. 
D. ucho. 

Zadanie 26. 
Przedstawiony znak nakazu wskazuje    

A. miejsca niebezpieczne i przeszkody eglugowe przy prawym brzegu. 
B. przej cie szlaku eglownego od lewego do prawego brzegu. 
C. przebieg szlaku eglownego bli ej lewego brzegu.  
D. praw  granic  szlaku eglownego. 

Zadanie 27. 
Przedstawiony znak eglugowy oznacza 

A. zalecenie trzymania si  we wskazanym obszarze. 
B. zezwolenie przej cia. 
C. nakaz zatrzymania. 
D. zakaz wej cia. 
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Zadanie 28. 
Przedstawiony znak eglugowy oznacza 

A. zakaz zawracania. 
B. przeszkody podwodne. 
C. zakaz wytwarzania fali. 
D. koniec strefy, du e szybko ci. 

Zadanie 29. 
Statki, które daj  od innych statków ochrony przed falowaniem, pokazuj  w dzie  

A. niebiesk  tablic . 
B. tablice w poziome pasy czerwone nad bia ym. 
C. dwa czerwono-bia e sto ki ustawione podstawami do siebie. 
D. dwa czerwono-bia e sto ki ustawione wierzcho kami do siebie. 

Zadanie 30. 
Statek, po rednio lub bezpo rednio przycumowany do brzegu, powinien pokazywa  w nocy 

A. jasne zielone wiat o, widoczne ze wszystkich stron, umieszczone od strony szlaku 
eglownego. 

B. jasne czerwone wiat o, widoczne ze wszystkich stron, umieszczone od strony szlaku 
eglownego. 

C. zwyk e bia e wiat o widoczne ze wszystkich stron, umieszczone od strony szlaku 
eglownego.  

D. dwa wiat a ó te, jedno na dziobie, drugie na rufie od strony szlaku eglownego. 

Zadanie 31. 
Statek wychodz cy z portu i kieruj cy si  na lewo powinien nadawa  sygna  obejmuj cy 

A. 1 d ugi d wi k i 2 krótkie d wi ki. 
B. 2 d ugie d wi ki i 2 krótkie d wi ki. 
C. 3 d ugie d wi ki i 2 krótkie d wi ki. 
D. 4 d ugie d wi ki i 2 krótkie d wi ki 

Zadanie 32. 
Je eli statek z nap dem mechanicznym zbli y si  nadmiernie do jednego z brzegów kana u, to wyst pi 

A. odpychanie dziobu i rufy do dalszego brzegu. 
B. przyci ganie dziobu i rufy do bli szego brzegu. 
C. odpychanie rufy i przyci ganie dziobu do bli szego brzegu. 
D. odpychanie dziobu i przyci ganie rufy do bli szego brzegu. 
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Zadanie 33. 
Na zakolu rzeki, przy je dzie w ,,dó ”, dla zawrócenia w ,,gór ” prawid owym jest zwrot 

A. w stron  ,,buchty”. 
B. w stron  ,,rogu”. 
C. na zawietrzn . 
D. na nawietrzn . 

Zadanie 34. 
Holownik z nap dem dwu rubowym, holuj cy  w gór  rzeki, powinien by  wyposa ony w 

A. d ugi hol od holownika i d ugie hole mi dzy statkami. 
B. d ugi hol od holownika i krótkie hole mi dzy statkami. 
C. krótki hol od holownika i krótkie hole mi dzy statkami. 
D. krótki hol od holownika i d ugie hole mi dzy statkami. 

Zadanie 35. 
Statek ,,nawietrzny” w czasie jazdy przy bocznym wietrze b dzie mia  tendencje ustawiania si  

A. ruf  pod wiatr. 
B. burt  do wiatru.  
C. burt  z wiatrem. 
D. dziobem pod wiatr. 

Zadanie 36. 
Je eli w wyniku wypadku eglugowego statek utraci  zdolno ci manewrowe lub grozi mu zatoni cie, 
kierownik tego statku podejmuje przede wszystkim dzia ania zmierzaj ce do 

A. usuni cia statku ze szlaku eglownego na p ytkie i bezpieczne miejsce. 
B. usuni cia awarii i dokonywania napraw statku w ruchu. 
C. przyp yni cia do najbli szego portu lub przystani. 
D. og oszenia alarmu wodnego. 

Zadanie 37. 
Nadanie sygna u „SECURITE” podaje si  w przypadku  

A. uzyskania porady meteorologicznej. 
B. rozpocz cia akcji ratunkowej. 
C. nadania ostrze enia. 
D. zatopienia. 
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Zadanie 38. 
Kierownik statku po odnotowaniu faktu zaistnienia wypadku eglugowego w dzienniku pok adowym 
powinien 

A. zabezpieczy  lady i dowody w sprawie. 
B. nie wykonywa  adnych czynno ci. 
C. czeka  na przybycie inspektora. 
D. powiadomi  policj  wodn . 

Zadanie 39. 
Radiooperator w niebezpiecze stwie, w celu uciszenia stacji zak ócaj cej korespondencje, mo e nada  
sygna  

A. ALL SHIPS 
B. MAYDAY 
C. URGENCY 
D. SEELONCE MAYDAY 

Zadanie 40. 
Do czno ci w niebezpiecze stwie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa i wywo ania przeznaczony jest 
kana  

A. 13 VHF 
B. 72 VHF 
C. 16 VHF 
D.   8 VHF 
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