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Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

 swój numer PESEL*,

 oznaczenie kwalifikacji,

 numer zadania,

 numer stanowiska.

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu

nadzorującego.

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji

pracy.

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu

nadzorującego.

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania

egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
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Zadanie egzaminacyjne 
 

Wykonaj czynności niezbędne do zaplanowania podróży morskiej statkiem M/V „Lębork”, której celem jest 

doskonalenie czynności oficera wachtowego, obejmujące prowadzenie nakresu drogi na mapie papierowej, 

określanie wysokości pływu, zasięgu świetlnego i geograficznego latarni oraz wykonywanie niezbędnych 

obliczeń nawigacyjnych.  

 

W tym celu: 

1. Wyznacz pozycję statku na podstawie dwóch kątów poziomych wykreślonych na kalce technicznej – 

tabela 1. 

2. Oblicz wysokość pływu w porcie Antwerpia przy pomocy Admiralty Tide Tables – tabele 2 i 3. 

3. Wykonaj obliczenia nawigacyjne związane z I problemem żeglugi na prądzie oraz sporządź nakres drogi 

statku na kalce technicznej – tabela 4. 

4. Wykonaj obliczenia zasięgu geograficznego i świetlnego przy pomocy Spisu Świateł i Sygnałów 

Nawigacyjnych BHMW – tabela 5. 

5. Wykonaj obliczenia nawigacyjne związane z II problemem żeglugi na prądzie oraz sporządź nakres drogi 

statku na kalce technicznej. Wyniki obliczeń zapisz w tabela 6.  

Wyniki obliczeń zapisz w odpowiednich tabelach.  

 

Uwaga: Każdy z rezultatów jest niezależną częścią zadania. 

 

Uwaga: Pamiętaj, aby kalkę opisać swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu oraz rokiem wydania 

mapy nawigacyjnej BHMW Nr 252, na której pracujesz. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.  

 

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 wyznaczanie pozycji statku na podstawie dwóch kątów poziomych – tabela 1, 

 obliczenie wysokości i momentów wystąpienia pływów w porcie Antwerpia – tabele 2 i 3, 

 obliczenia nawigacyjne przy biernym uwzględnianiu wiatru i prądu oraz nakres drogi statku na kalce 

technicznej – tabela 4, 

 określenie zasięgu geograficznego i świetlnego – tabela 5, 

 obliczenia nawigacyjne przy czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu oraz nakres drogi statku na kalce 

technicznej – tabela 6. 

 

 

Dane techniczne oraz warunki hydrometeorologiczne potrzebne do rozwiązania zadania są podane 

w tabelach.  

 

Uwaga: Daty, godziny zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym zostały przyjęte tylko dla celów 

przeprowadzenia egzaminu. 
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Tabela 1. Określenie pozycji obserwowanej na podstawie dwóch kątów poziomych – schemat 

kreślenia na kalce technicznej 

 

Wydarzenie/Przebieg obliczeń Pozycja obserwowana 

Podaj współrzędne pozycji obserwowanej określonej 

za pomocą dwóch kątów poziomych: 

 

Lt. Ustka α = 46º Lt. Czołpino β = 61º Lt. Stilo 

Pozycja-1 

φ1 =  

λ1=  

Przebieg obliczeń: 

1. Wykonaj obliczenia kątów α’ i β’ 

2. Nanieś konstrukcyjnie pozycję obserwowaną z dwóch kątów poziomych z uwzględnieniem 

powyższych kątów 

3. Odczytaj współrzędne, wyniki zapisz w arkuszu  

 

 

Tabela 2. Obliczenia wysokości i momentów wystąpienia pływów w porcie Antwerp ia - przy 

pomocy Admiralty Tide Tables 

 

Wydarzenie/Przebieg obliczeń 

Określ wysokość pływu w porcie ANTWERPIA w dniu 25 grudnia o godzinie 12:37 

A. W oparciu o znajdujący się wyciąg z Admiralty Tide Tables określ wysokość pływu.  

 

STANDARD PORT ANTWERP TIME: 12:37 

SECONDARY PORT 
------------ DATE 25 grudnia 

TIME 

ZONE 
GMT 

      

 TIME HEIGHT  

STANDARD PORT HW LW HW LW RANGE 
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Tabela 3. Obliczenia wysokości i momentów wystąpienia pływów w porcie Antwerp ia - przy 

pomocy Admiralty Tide Tables 

 

Wydarzenie/Przebieg obliczeń 

Określ o której godzinie rano w dniu 19 października wysokość pływu w porcie ANTWERPIA 

osiągnie wartość 4 m 

A. W oparciu o znajdujący się wyciąg z Admiralty Tide Tables określ o której godzinie rano 

pływ osiągnie wysokość 4 m 

 

STANDARD PORT ANTWERP TIME:  

SECONDARY PORT 
------------ DATE 

19 

października 

TIME 

ZONE 
GMT 

      

 TIME HEIGHT  

STANDARD PORT HW LW HW LW RANGE 

  

  

       

4,0 
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Tabela 4. Obliczenia nawigacyjne przy biernym uwzględnianiu wiatru i prądu oraz nakres drogi 

statku na kalce technicznej 

Wydarzenie/Przebieg obliczeń Obliczenia 

Przedstaw graficznie sposób kreślenia I problemu żeglugi na prądzie 

na podstawie poniższych danych: 

A. W godzinach porannych statek odkotwiczył z pozycji-1 określonej

na podstawie dwóch namiarów i odległości radarowej:

T1 = 06:50 Namiar na Lt. Dueodde NŻ = 226°  

Namiar na Lt. Christianso NŻ = 301° 

Minimalna odległość radarowa do Wyspy Bornholm 

dr = 12,6 M 

OL1 = 14,0 

B. Statek płynie KŻ = 096°  z prędkością po wodzie Vw = 17

węzłów przez 60 minut na Pozycję - 2.

C. Wybrane dane techniczne i wyposażenie statku

 Żyrokompas, którego poprawka wynosi Δż = +4° 

 Log elektromagnetyczny, którego współczynnik korekcyjny 

wynosi WK = 0,95 

 Radar nawigacyjny 

D. Warunki hydrometeorologiczne

 Wiatr S - 5°B powodujący dryf statku równy 5° 

 Kierunek prądu Kp = 338° 

 Prędkość prądu Vp = 5w 

Określ: współrzędne Pozycji-2, kąt drogi nad dnem (KDd), prędkość 

nad dnem (Vd) oraz stan logu po godzinie żeglugi (OL2) 

Przebieg obliczeń 

a) Znając kurs żyrokompasowy (KŻ) i poprawkę żyrokompasu (Δż),

oblicz kurs rzeczywisty statku (KR).

b) Znając kurs rzeczywisty (KR) i kąt dryfu, określ jego znak i oblicz

kąt drogi po wodzie (KDw).

c) Wykorzystując metodę graficzną i uwzględniając parametry prądu,

odczytaj kąt drogi nad dnem (KDd) oraz współrzędne Pozycji-2.

d) Określ prędkość statku nad dnem.

e) Określ stan logu po godzinie żeglugi (OL2).

f) Opisz KDd, PO, PZ, T1, T2, OL1, OL2.

g) Obliczone i odczytane wartości wpisz do arkusza 

egzaminacyjnego.

Pozycja-1 

φ1 = 

λ1 = 

Obliczenie KDd 

KŻ = 096° 

+ (±Δż) =

KR = 

+ (±α) =

KDw = 

+ (±β) =

KDd = 

Pozycja-2 

T2 = 07:50 
OL2 = 

φ2 = 

λ2 = 

Prędkość nad dnem 

Vd = 
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Określanie zasięgu geograficznego i świetlnego przy pomocy Spisu Świateł i Sygnałów 

Nawigacyjnych BHMW 

Przy pomocy Spisu Świateł i Sygnałów Nawigacyjnych BHMW – wykonaj obliczenia: 

1. Zasięgu geograficznego

2. Zasięgu świetlnego

Tabela 5. Określanie zasięgu geograficznego i świetlnego przy pomocy Spisu Świateł i Sygnałów 

Nawigacyjnych BHMW 

Nazwa 

Latarni 

Wysokość 

światła 

n. p. m.

[m]

Nominalny 

zasięg światła 

[M] 

Wzniesienie 

oczu 

obserwatora 

w metrach 

n.p.m.

Zasięg 

geograficzny 

[M] 

Widzialność 

[M] 

Zasięg 

świetlny 

[M] 

Krynica 

Morska 
15 1,1 

Władysła-

wowo 
6 5,4 

Stilo 12 0,11 

Czołpino 4 27 

Ustka 3 2,2 
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Spis Świateł i Sygnałów Nawigacyjnych BHMW, tom I (Nr 521) – wyciąg 
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Tabela 6. Obliczenia nawigacyjne przy czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu oraz nakres 

drogi statku na kalce technicznej 

Wydarzenie/Przebieg obliczeń Obliczenia 

Przedstaw graficznie sposób kreślenia II problemu żeglugi na prądzie na 

podstawie poniższych danych: 

Statek wypłynął z Pozycji-1 określonej na podstawie namiaru i odległości: 

T1=11:50 Namiar na Lt. Kołobrzeg NŻ = 150° 

Odległość do Lt. Kołobrzeg dL = 14 Mm OL1=11,0 

Położyć statek na taki kurs żyrokompasowy KŻ, aby 

z prędkością po wodzie Vw = 22 węzły dopłynąć do Pozycji-2 określonej 

za pomocą namiaru i odległości: 

T2 = Namiar na Lt. Gąski NŻ = 201°  

Odległość do Lt. Gąski dL = 18 Mm OL2 = 

Wybrane dane techniczne i wyposażenie statku 

 Żyrokompas, którego poprawka wynosi Δż = +4° 

 Log elektromagnetyczny, którego współczynnik korekcyjny wynosi 

WK = 1,1 

Warunki hydrometeorologiczne  

 Wiatr SE - 5°B powodujący dryf statku równy 5° 

 Kierunek prądu Kp = 310° 

 Prędkość prądu Vp = 5w 

Określić: współrzędne Pozycji-2, czas jej osiągnięcia (T2), stan logu w 

momencie jej osiągnięcia (OL2), kurs żyrokompasowy (KŻ), przebytą 

drogę (Dd) oraz prędkość nad dnem (Vd) 

Przebieg obliczeń 

a) Nanieś pozycję obserwowaną z namiaru i odległości (Pozycję-1) oraz

wykreśl pozycję obserwowaną z namiaru i odległości (Pozycja-2).

Zdejmij z mapy współrzędne tych pozycji.

b) Połącz dwie naniesione pozycje. Odcinek łączący te pozycje będzie

KDd – odczytaj jego wartość i zmierz drogę statku nad dnem (Dd).

c) Wykorzystując metodę graficzną i uwzględniając parametry prądu,

wykreśl kąt drogi po wodzie (KDw) oraz odczytaj prędkość statku nad

dnem (Vd).

d) Znając KDw oraz kąt dryfu statku określ znak poprawki na wiatr oraz

oblicz kurs rzeczywisty statku (KR).

e) Znając KR oraz poprawkę żyrokompasu (Δż) oblicz kurs

żyrokompasowy statku (KŻ).

f) Dysponując prędkością i drogą nad dnem oblicz czas potrzebny na

pokonanie tej drogi, czas osiągnięcia Pozycji-2 (T2) oraz odczyt logu

w momencie jej osiągnięcia (OL2).

g) Obliczone i odczytane wartości wpisz do arkusza egzaminacyjnego.

Pozycja-1 

φ1 = 

λ1= 

Obliczenie KŻ 

KDd = 

 (±pp) = 

KDw = 

 (±pw) = 

KR = 

 (±Δż) = 

KŻ = 

Obliczenie prędkości 

Vd = 

Obliczenie drogi 

Dd = 

Dane Pozycji-2 

φ2 = 

λ2= 
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Miejsce na notatki i obliczenia (nie podlegające ocenie)  
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