
 
 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Pełnienie wachty morskiej i portowej 

Oznaczenie kwalifikacji: AU.41 

Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 60 minut 

   AU.41-SG-22.01 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź 

„A”: 

 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI                       
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
 

Powodzenia! 

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

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2017 
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Zadanie 1. 

Przed dziobem statku płynącego kursem 090° zauważono światło białe migające. W celu ominięcia 

niebezpieczeństwa należy zmienić kurs 

A. w prawo lub w lewo aby minąć znak w bezpiecznej odległości. 

B. w prawo aby minąć znak lewą burtą.  

C. w lewo aby minąć znak prawą burtą.  

D. na południe.  

Zadanie 2. 

Pława oznaczona na mapie symbolem przedstawionym na rysunku może świecić światło 

A. białe błyskowe. 

B. białe izofazowe.  

C. czerwone przerywane.  

D. zielone przerywane. 

 

 

 

Zadanie 3. 

Duża litera H naniesiona na mapie obok symbolu pozycji przyjęcia pilota, oznacza pozycję przyjęcia pilota 

A. przewożonego helikopterem (transferred by helicopter). 

B. portowego (harbour pilot).  

C. w czasie wysokiej wody (during High Water). 

D. przez jednostki HSC (High Speed Crafts).  

Zadanie 4. 

W przedstawionym na rysunku wskaźniku statkowego odbiornika systemu GPS, aktualna wartość kąta drogi 

nad dnem jest oznaczona skrótem 

A. BRG 

B. COG 

C. RNG 

D. SOG 

 

 

 
 

 

Zadanie 5. 

Informację o statusie nawigacyjnym statku transmituje automatycznie w zadanych odstępach czasowych 

A. radiotelefon UKF z przystawką DSC. 

B. terminal GMDSS. 

C. SART. 

D. AIS.  
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Zadanie 6. 

Automatyczne śledzenie ech radarowych widocznych na ekranie wskaźnika radaru umożliwia 

A. AIS 

B. ARPA 

C. EPIRB 

D. THD 

Zadanie 7.  

Na statku płynącym kursem kompasowym KK=145o (δ = +2°d = +3°, poprawka na prąd = +4°) wykryto światło 

latarni morskiej w namiarze 090o. Światło to jest widoczne na kącie kursowym 

A. 64° lewej burty. 

B. 64° prawej burty. 

C. 60° lewej burty. 

D. 60° prawej burty. 

Zadanie 8. 

Ile wynosi deklinacja w roku 2022, jeżeli na angielskiej mapie nawigacyjnej, znajduje się informacja 

przedstawiona na rysunku?  

A. 4°30’E 

B. 4°30’W 

C. 10°50’E 

D. 10°50’W 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9. 
 

   
 

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 

Na którym rysunku przestawiono sposób wykreślenia pozycji obserwowanej z trzech jednoczesnych 

namiarów? 

A. Na rysunku 1. 

B. Na rysunku 2. 

C. Na rysunku 3. 

D. Na rysunku 4. 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 4 z 10 

Zadanie 10. 

Oficer wachtowy określił za pomocą radaru odległość do zbliżającego się statku równą 1,5 mili morskiej. 

Odległość ta wyrażona kablach wynosi 

A. 1,5 kabla. 

B. 15 kabli. 

C. 30 kabli. 

D. 150 kabli. 

Zadanie 11. 

Ile wyniesie zboczenie nawigacyjne (Δl), jeżeli statek płynąc KDd = 180° pokona drogę równą 30 mil 

morskich? 

A. 3 mile morskie. 

B. 2 mile morskie. 

C. 1 milę morską. 

D. 0 mil morskich. 

Zadanie 12. 

 

Na podstawie danych zawartych w Tide Tables określono, że w porcie Cowes w dniu 2 marca o godzinie 

1000 wystąpi pływ 

A. pośredni. 

B. mieszany. 

C. syzygijny. 

D. kwadraturowy. 
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Zadanie 13. 
 

    

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 

Pozycja statku w momencie wypadnięcia człowieka za burtę zostanie zapisana do pamięci odbiornika GPS 

po wciśnięciu przycisku przestawionego 

A. na rysunku 1. 

B. na rysunku 2. 

C. na rysunku 3. 

D. na rysunku 4. 

Zadanie 14. 

Sygnał widoczny na ekranie pracującego impulsowo radaru pasma S (10 cm), wysyła 

A. NAVTEX 

B. EPIRB 

C. Racon 

D. SART 

Zadanie 15. 

Ile będzie wynosił zapas wody pod stępką statku o zanurzeniu 5 metrów, gdy głębokość w porcie odczytana 

z mapy wynosi 10 metrów, a pływ kwadraturowy osiągnie największą wysokość? 

A. 9,6 m 

B. 11,6 m 

C. 14,6 m 

D. 6,6 m 

 

 

Zadanie 16. 

Przelotne, intensywne opady o charakterze burzowym pochodzą z chmury 

A. Cirrostratus (Cs). 

B. Cumulonimbus (Cb). 

C. Nimbostratus (Ns). 

D. Stratus (Sc). 

Zadanie 17. 

Do pomiaru prędkości wiatru służy 

A. anemometr. 

B. barometr. 

C. psychrometr. 

D. wiatrołap. 
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Zadanie 18. 

Podczas ograniczonej widzialności, statek o napędzie mechanicznym w drodze lecz mający zatrzymane 

silniki i nie posuwający się po wodzie, powinien nadawać 

A. z przerwami nie większymi niż 1 minuta jeden dźwięk długi 

B. z przerwami nie większymi niż 2 minuty jeden dźwięk długi. 

C. z przerwami nie większymi niż 2 minuty następujące po sobie dwa dźwięki długie. 

D. z przerwami nie większymi niż 2 minuty trzy następujące po sobie dźwięki: jeden długi i dwa krótkie. 

Zadanie 19. 

Statek stojący na kotwicy, aby ostrzec inne statki o swojej pozycji i możliwości zderzenia, może nadawać 

gwizdkiem następującą literę alfabetu Morse’a 

A. W 

B. X 

C. U 

D. R 

Zadanie 20. 
 

    

Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. 

Statek zajęty pracami pogłębiarskimi lub podwodnymi ograniczony w swej zdolności manewrowej, który 

można mijać z jego lewej burty, przestawiono 

A. na rysunku 1. 

B. na rysunku 2. 

C. na rysunku 3. 

D. na rysunku 4. 

Zadanie 21. 

Nadane gwizdkiem trzy dźwięki krótkie oznaczają 

A. zmieniam swój kurs w lewo.  

B. zmieniam swój kurs w prawo. 

C. daję bieg wstecz. 

D. wątpliwość. 

Zadanie 22. 

Tylko dwa światła czerwone umieszczone w linii pionowej i widoczne dookoła widnokręgu pokazuje 

A. statek nieodpowiadający za swoje ruchy. 

B. statek nieodpowiadający za swoje ruchy nieposuwający się po wodzie. 

C. statek o ograniczonej możliwości manewrowej. 

D. statek ograniczony swoim zanurzeniem.  
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Zadanie 23. 

Na rysunku przedstawiono system „lock lash” używany do mocowania 

A. ładunków drobnicowych.  

B. ładunków tocznych. 

C. kontenerów.  

D. palet. 

 

 

Zadanie 24. 

Poszczególne przęsła łańcucha kotwicznego są połączone 

A. łącznikiem Kentera. 

B. szaklą kotwiczną. 

C. szaklą łańcuchową. 

D. krętlikiem. 

Zadanie 25. 

Dwie pierwsze cyfry (14) przedstawionego na rysunku sposobu kodowania pozycji umieszczenia kontenera 

na statku, oznaczają 

A. numer ładowni. 

B. numer warstwy. 

C. numer szeregu. 

D. numer rzędu.  

 

Zadanie 26. 

Przedstawiony na rysunku symbol graficzny to znak 

A. wolnej burty. 

B. klasyfikacyjny. 

C. statku towarowego. 

D. steru strumieniowego. 

 

Zadanie 27. 

Przedstawiony na rysunku znak ładunku niebezpiecznego w transporcie morskim oznacza 

A. gazy trujące. 

B. substancje trujące. 

C. substancje zakaźne. 

D. substancje szkodliwe dla środowiska.  
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Zadanie 28. 

Dokumentem stwierdzającym przynależność państwową statku jest 

A. Międzynarodowe świadectwo pomiarowe (International Tonnage Certificate). 

B. Świadectwo klasy (Certificate of Class). 

C. Certyfikat bezpieczeństwa (Safety Certificate). 

D. Certyfikat okrętowy (Certificate of Registry). 

Zadanie 29. 

Statek pływa w wodzie morskiej o gęstości ρ = 1,025 t/m3. Po wpłynięciu na akwen o gęstości wody 

ρ = 1,000 t/m3, zanurzenie statku 

A. zmniejszy się, bo ciężar właściwy wody morskiej jest większy. 

B. zwiększy się, bo zmniejszył się ciężar właściwy wody. 

C. pozostanie bez zmian, bo ciężar statku nie uległ zmianie. 

D. zmniejszy się, bo wyporność się zwiększy. 

Zadanie 30. 

W miarę możliwości, ładunki niebezpieczne powinny być ładowane na semikontenerowiec 

A. w pierwszej kolejności. 

B. jako ostatnie. 

C. bezpośrednio po zacumowaniu. 

D. w dowolnym czasie gdyż brak jest zaleceń na ten temat. 

Zadanie 31. 

Zgodnie z wymaganiami PRS, poprawiona wartość początkowej wysokości metacentrycznej statku innego 

niż kontenerowiec, statek pasażerski i statek rybacki, powinna   

A. wynosić nie mniej niż 0,15 m. 

B. wynosić nie mniej niż 0,30 m (jedną stopę). 

C. wynosić nie więcej niż 1,8 m. 

D. być dodatnia. 

Zadanie 32 

Lina stalowa utrzymująca ramię dźwigu pokładowego w pionie, to 

A. gaja. 

B. rener. 

C. szkunergaja. 

D. topenanta. 
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Zadanie 33. 

Na ilustracji przedstawiono 

A. cementowiec. 

B. chemikaliowiec. 

C. gazowiec. 

D. masowiec. 

 

 

 

 

 

Zadanie 34. 

Na statku bunkrującym paliwo powinna być wywieszona w dzień flaga MKS 

A. BRAWO 

B. OSCAR 

C. QUEBEC 

D. PAPA 

Zadanie 35. 

Alarm opuszczenia statku ogłasza się nadając wielokrotnie dzwonkami alarmowymi i gwizdkiem sygnał 

składający się z następujących po sobie dźwięków 

A. trzech krótkich, trzech długich, trzech krótkich. 

B. co najmniej siedmiu krótkich i jednego długiego. 

C. trzech długich. 

D. dwóch krótkich i jednego długiego. 

Zadanie 36. 

Zgodnie z zaleceniami IAMSAR, jeżeli w akcji poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczą dwa statki 

o podobnych właściwościach manewrowych, to poszukiwanie powinny one prowadzić 

A. na kursach równoległych. 

B. metodą powiększającego się kwadratu. 

C. realizując poszukiwanie sektorowe. 

D. dowolnym schematem. 

Zadanie 37. 

Zgodnie z postanowieniami kodeksu ISPS, najwyższy poziom ochrony bezpieczeństwa statku i obiektu 

portowego to poziom 

A. zero. 

B. pierwszy. 

C. drugi. 

D. trzeci. 
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Zadanie 38. 

Skrót SSAS oznacza system 

A. ewakuacji promu. 

B. alarmu ogólnego statku. 

C. radiowy wzywania pomocy. 

D. alertu ochrony bezpieczeństwa statku. 

Zadanie 39. 

Po wydaniu polecenia wsiadania do łodzi, każda łódź ratunkowa na statku towarowym powinna być 

obsadzona przewidzianym dla niej kompletem osób w czasie nie dłuższym niż 

A. 1 minuta. 

B. 3 minuty. 

C. 5 minut. 

D. 10 minut. 

Zadanie 40. 

W celu ugaszenia dużego pożaru w siłowni okrętowej, po jej opuszczeniu przez załogę i zamknięciu 

wszystkich wejść i otworów wentylacyjnych, należy użyć instalacji 

A. gazu obojętnego (dwutlenku węgla). 

B. tryskaczy automatycznych. 

C. kurtyn wodnych. 

D. zraszaczy. 
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