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

Oznaczenie kwalifikacji: A.37 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony  i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* 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  PRAKTYCZNA 

A.37-01-14.05 
Czas trwania egzaminu:120 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Przygotuj ód  motorow  do wyp yni cia i uruchom silnik. Przep y  tras  wed ug nast puj cego 
schematu: 

1. odejd  od nabrze a,  
2. przep y  oko o 15 metrów prostopadle do nabrze a i sta  na kotwicy, 
3. zejd  z kotwicy, 
4. p y  na biegu wstecz i wykonaj zwrot w lewo, 
5. p y  na biegu wstecz i wykonaj zwrot w prawo, 
6. wykonaj manewr nawracania na biegu wstecz, 
7. p y  do przodu, dojd  do nabrze a i zacumuj. 

Wykonaj w z y: p aski, ratowniczy, wyblinka, szotowy, knagowy. Zadanie wykonaj na wskazanej odzi 
motorowej. Po zapoznaniu si  z tre ci  zadania i przed jego wykonaniem praktycznym zostaniesz 
zapoznany przez przewodnicz cego ZNCP z instrukcj  przebiegu egzaminu. Wys uchaj jej i stosuj si  do 
niej. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty  
− ód  przygotowana do wyp yni cia, 
− wykonane manewry, 
− wykonane w z y 

oraz 
− przebieg manewrowania statkiem i wykonywanie w z ów. 
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