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Instrukcje: 
Przeczytaj uważnie każde pytanie przed dokonaniem wyboru. Zaznacz wybór najlepszej odpowiedzi 
kółkiem na arkuszu odpowiedzi. Jeśli zmienisz zdanie, zrób znak "X" poprzez niepoprawnie 
zaznaczone odpowiedzi. Aby zdać należy uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi. Użyj Tabel IANTD / 
IAND dla określenia odpowiedzi, kiedy to możliwe. 

 

PROSZĘ NIE PISAĆ NA EGZAMINIE 

 
 
1. Co nie wydaje się właściwym ubraniem dla instruktora? 
   a) klapki, szorty i bez koszuli 
   b) koszulka i spodenki 
   c) garnitur i krawat 
   d) koszula i spodnie 
 
2. Co jest powodem, aby nigdy nie odwracać się od klasy plecami? 
   a) uczniowie mogą mówić za plecami 
   b) uczniowie mogą nie usłyszeć co mówisz 
   c) wywołuje to brak formalnego szacunku 
   d) nie jest to uprzejme 
 
3. W nauczaniu, co rozumie się pod pojęciem "słowa kluczowe"? 
   a) słowa, które są trudne do wymówienia 
   b) wyrazy, które są stosowane w celu ukierunkowania dyskusji 
   c) słowa, które są używane, aby naprawić złamaną nogę 
   d) nigdy wcześniej o nich nie słyszałem 
 
4. Co to jest najlepszym sposobem, aby zaangażować klasę w nauczanie? 
   a) poproś ich, aby poprowadzili zajęcia 
   b) zadawaj częste pytania 
   c) patrz głęboko w oczy 
  d) zabierz ich w miejsce publiczne do nauczania 
 
5. Dlaczego dobrze jest stać podczas nauki? 
   a) głos rozchodzi się lepiej 
   b) w celu zachowania kontroli klasy 
   c) aby utrzymać przewagę nad uczniami 
   d) nie jest ważne, aby stać podczas nauczania 
 
6. Jaka jest różnica między nauczaniem a wspomaganiem? 
   a) wspomaganie jest używane, gdy masz trudny temat nauczania. 
   b) wspomaganie wykorzystuje sygnały od ucznia i sprzyja dyskusji. 
   c) wspomagający nie wiedzą  jak uczyć 
   d) wspomaganie może powodować problemy kontroli w otwartej wodzie 
 
7. Zwracając kursantów po raz pierwszy, dlaczego tak ważne jest, aby podać krótką 
autobiografię? 
   a) dodaje  to wiarygodności prezentacji 
   b) rozluźnia szkolenie i stymuluje dyskusję 
   c) pozwala kursantom cię poznać 
   d) wszystkie powyższe 
 



8. Po zakończeniu odcinka, dlaczego tak ważne jest, aby powtórzyć punkty kluczowe wykładu? 
   a) w celu zapewnienia uczniom zapamiętania punktów kluczowych 
   b) posłuchać swojego głosu 
   c) aby przedłużyć czas, tak aby student czuł, że dostał odpowiednio dużo za swoje pieniądze 
   d) aby sprawdzić, czy uczniowie uważali 
 
 
9. Dlaczego ENTUZJAZM jest ważny podczas prowadzenia wykładu? 
   a) ludzie słuchają ludzi, którzy są podekscytowani swoją pracą 
   b) ludzie ekscytują się wtedy nurkowaniem 
   c) ludzie są bardziej skłonni do zapamiętania, co mówisz 
   d) wszystkie powyższe 
 
10. Teraz, kiedy mam zamiar być instruktorem, nie muszę logować nurkowań. 
   a) prawda 
   b) fałsz 
 
11. Umiejętności są oceniane czy nauczane się w sesji wód otwartych? 
   a) oceniane 
   b) nauczane 
 
12. Dlaczego ważne jest, aby dawać przykład swoim nurkowaniem? 
   a) to nie jest ważne 
   b) niektórzy studenci są wzrokowcami 
   c) studenci naśladują tych, których szanują 
   d) zarówno b i c 
 
13. Dlaczego Divemaster powinien zrobić mapę miejsca jego/jej ulubionego miejsca 
nurkowego. 
   a) ponieważ ja też musiałem, gdy byłem Divemasterem 
   b) aby nie zgubić się podczas prowadzenia nurków 
   c) aby użyć jako narzędzia do późniejszych nurkowań do tego obszaru 
   d) aby zdobyć doświadczenie w podwodnej nawigacji 
   e) c oraz d 
 
14. Dlaczego ważne jest aby kształcić Divemasterów? 
   a) mogą być rekrutującymi nowych nurków i pomagać rozwijać biznes. 
   b) mogą pomóc w zajęciach 
   c) daje im to cenną wiedzę na stopień instruktora 
   d) wszystkie powyższe 
 
15. Jaki film zrobił największe szkody dla rynku nurkowym? 
   a) Obcy 
   b) Żółta łódź podwodna 
   c) Szczęki 
   d) Abyss 
 
16. Dlaczego ważne jest, aby NIGDY nie mówić źle o innych sklepach lub agencjach 
szkoleniowych? 
   a) to sprawia, że ty wyglądasz źle  
   b) ludzie nie będą cię szanować 
   c) to pokazuje, brak profesjonalizmu 
   d) wszystkie powyższe 
 
17. Jak można zgłosić instruktora, który naruszył standardy? 
   a) zadzwonić do jego szefa 
   b) złożyć formularz IANTD QA 
   c) poinformować wszystkich innych studentów 
  d) powiedzieć mu, lub jej, że jeśli to jeszcze raz zrobi to powiesz 
 



18. Jak długo dokumentacja studentów powinna zostać trzymana? 
   a) 2 lata 
   b) 5 lat 
   c) co najmniej 7 lat 
   d) 1 rok 
 
  
19. Co należy zrobić, jeśli znajdziesz błąd w testach lub w podręczniku? 
   a) Napisać list do kongresmena 
   b) poprosić aby uczniowie uczynili linię przez niego i skorygować właściwym słowem 
   c) poinformować IANTD HQ o błędzie 
   d) zarówno b i c 
 
20. Jakie dokumenty należy wypełnić, aby upewnić się, że wykonano wszystkie etapy szkolenia 
nurka i udokumentować wszystkie niezbędne kroki? 
   a) Formularz Oceny Nurkowań 
   b) Akta Studenta lub Kwestionariusz Medyczny 
   c) Formularz Zwolnienia z Odpowiedzialności i Określenia Ryzyka 
   d) wszystkie powyższe 
 
21. Co należy zrobić, jeśli student odpowie nie w Kwestionariuszu Medycznym? 
   a) niech zmieni odpowiedź i zabrać go do wody 
   b) lekarz nurkowy powinien wydać pisemną zgodę do nurkowania 
   c) zrobić mu badanie i powiedzieć, czy powinien on nurkować lub nie 
   d) zdobyć notatkę od współmałżonka 
 
22. Możesz być zarówno instruktorem i przewodnikiem na tym samym nurkowaniu? 
   a) nie 
   b) tak 
 
23. Teraz, gdy jesteś instruktorem dodatkowa wiedza nie jest wymagana. 
   a) prawda 
   b) fałsz 
 
24. Jak można uniknąć "wypalenia się"? 
   a) ucz różne kursy 
   b) wprowadzaj jakieś zabawy w nurkowanie 
   c) rób sobie przerwy 
   d) bierz udział w kursach, gdzie jesteś studentem 
   e) wszystkie powyższe 
 
25. Co otrzymasz, kiedy połączysz razem dobrze wyszkolonego, zmotywowanego instruktora i 
doskonały system edukacji? 
   a) Instruktora IANTD, który tworzy kombinację zadowolonego i dobrze wyszkolonego nurka, który 
będzie chciał wrócić, aby uzyskać więcej edukacji. 
 
  



Egzamin pisemny z etyki  
Arkusz odpowiedzi 

 

 
Instrukcje: 

Przeczytaj uważnie każde pytanie przed dokonaniem wyboru. Zaznacz wybór najlepszej odpowiedzi na arkuszu 
odpowiedzi. Jeśli zmienisz zdanie, postaw znak "X" na niepoprawnej odpowiedzi. Aby zdać należy uzyskać 80% 
poprawnych odpowiedzi. Użyj IANTD / IAND, Tabel Inc  i wykresów dla określenia odpowiedzi, kiedy to konieczne 

 
PROSZĘ NIE PISAĆ NA EGZAMINIE 
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