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Standardy i Procedury Instruktorskie 
Egzamin pisemny 

 
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 
1. Misją IANTD jest eksploracja możliwości i wyzwań nurkowania rekreacyjnego, która obejmuje wszystkie formy: 
nurkowania rekreacyjne, Nitrox, zaawansowane nurkowania techniczne,  ma na celu wzmocnienie indywidualnej 
odpowiedzialności, otwartości, a także zapewnienie standardu opieki i nauczania w społeczności nurkowej . 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
2. Umiejętności i _____________________ są ważne w realizacji bezpiecznych nurkowań oraz w zdolności do 
przetrwania w obliczu stresujących wydarzeń w wodzie. 
     a. Sprzęt 
     b. Zarządzanie stresem 
     c. Certyfikaty 
     d. Ubezpieczenie 
 
3. Po zakończeniu programu nurkowego IANTD student powinien być: 
     a. Pewnym siebie nurkiem solo 
     b. Pewnym siebie nurkiem 
     c. Samodzielnym nurkiem 
     d. Zarówno B i C są poprawne 
 
4. Wszystkie programy IANTD mają  wymagany minimalny czas denny w ciągu określonej liczby nurkowań. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
5. IANTD uważa, że podstawowe umiejętności przeżycia są zbędne i nie powinny być praktykowane. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
6. Po zakończeniu programu, IANTD wymaga od  uczniów zdania pisemnego egzaminu jako środka do pomiaru 
poziomu ich wiedzy. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
7. Wszystkie warunki muszą zostać spełnione i udokumentowane w  książce nurka lub zweryfikowane przez 
świadków lub oświadczenie w formie aktu notarialnego lub innego dowodu nurkowania. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
8. Przy łączeniu dwóch lub więcej programów IANTD, nie jest konieczne, podpisanie przez studenta  Zwolnienia z 
Odpowiedzialności dla każdego programu z osobna. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
9. Sesje w wodach zamkniętych mają być zakończone przed nurkowaniami wykonywanymi w  wodach otwartych. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
10. Po zakończeniu szkoleń i nurkowań na wodach otwartych, instruktorzy muszą wypełnić 
_______________________________ jak zapisano w Standardach. 
     a. Formularz oceny umiejętności nurkowych 
     b. Formularz Rejestracyjny Studenta 
     c. Formularz Przekierowania Studenta 
     d. Żadne z powyższych 



 
11. Zwiększenie głębokości w treningu sportowym nurka nie może przekroczyć o więcej niż ______ głębokość 
poprzedniego nurkowania. 
     a. 4,5 metrów 
     b. 6 metrów 
     c. 10 metrów 
     d. 20 metrów 
 
12. Wszyscy Instruktorzy i Divemasterzy muszą posiadać ubezpieczenie IANTD lub dostarczyć dowód 
ubezpieczenia wydany przez innego uznanego ubezpieczyciela. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
13. Podczas nurkowań szkoleniowych wód otwartych, wszyscy nurkowie pod nadzorem instruktora lub 
Divemastera, są traktowani jako? 
     a. Całkowicie ignorowani 
     b. Pośrednio nadzorowani nurkowie, ponieważ nie są częścią szkolenia 
     c. Studenci 
     d. Zwykli nurkowie 
 
14. IANTD wymaga, aby instruktor prowadzący: 
     a. Znajdował się w wodzie 
     b. Zapewnił bezpośredni lub pośredni nadzór jeśli jest wykorzystywany asystent do bezpośredniego nadzoru 
nad studentami na ich pierwszym nurkowaniu do nowej lub większej głębokości  
     c. Zniechęcić uczniów do przekraczania dopuszczalnych norm programu szkoleniowego, w którym 
uczestniczą . 
     d. Wszystkie powyższe 
 
15. IANTD uważa, że w  nurkowaniu jest podejmowane ryzyko oraz że nurek musi być świadomy tych zagrożeń. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
16. Divemasterzy IANTD mogą służyć  tylko do pomocy i nie mogą uczyć samodzielnie bez nadzoru. 
      a. Prawda 
      b. Fałsz 
 
17. Ćwiczenia znajomości urządzeń, takie jak symulacja awarii gazu z zakręcaniem zaworów oraz zmiany gazów, 
są nauczane, ponieważ: 
     a. Są to umiejętności, które mogą pewnego dnia uratować życie nurków  
     b. Firmy ubezpieczeniowe wymagają takich umiejętności 
     c. Aby pozbyć się słabych nurków 
     d. Wszystkie powyższe 
 
18. IANTD uważa, że podstawowe umiejętności przetrwania należy ćwiczyć, aby umożliwić lepsze radzeni sobie 
ze stresującymi wydarzeniami. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
19. Instruktor, który podróżuje do innego regionu w celu zdobycia kwalifikacji, nie musi potwierdzać kwalifikacji 
instruktorskich w regionie, w którym instruktor zamieszkuje. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
20. Instruktorzy przemieszczających się z jednego regionu do innego regionu, które są w ramach różnych licencji, 
musi uzyskać członkostwo w nowym regionie, aby być w aktywnym stanie nauczycielskim w regionie, po ilu 
dniach? 
     a. 30 dni 
     b. 60 dni 
     c. 90 dni 
     d. 120 dni 
 
21. Instruktorzy, którzy chcą uczyć lub, które zostali zaproszeni do nauczania programów w regionie, w którym 
nie mieszkają muszą: 
     a. Zostać członkiem regionu, w którym program będzie miała miejsce 
      b. Poprosić o pozwolenie Licencjobiorcę regionu, gdzie kurs odbędzie się 
      c. Nic nie robić 
      d. A i B są poprawne 



 
22. Formularz IANTD oceny nurkowań powinien być wypełniony dla następujących programów nurkowych: 
      a. Sportowe programy nurkowe 
      b. Programy nurkowania technicznego  
      c. Programy nurkowania jaskiniowego  
      d. Wszystkie powyższe są poprawne 
 
23. Aby ukończyć kurs z minimalną ilością nurkowań, studenci muszą mieć średnio 8 punktów (na 10) w IANTD 
formularzu oceny  studenta. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
24. Formularz IANTD oceny nurkowań powinien być wypełniony na zakończenie kursu dla następujących 
programów nurkowych: 
      a. Sportowe programy nurkowe 
      b. Programy nurkowania technicznego  
      c. Programy nurkowania jaskiniowego  
      d. Wszystkie powyższe są poprawne 
 
25. Forma nurkowania, wyłączając szkolenie, gdzie nurek działa na zlecenie i jego / jej praca zależy od gotowości 
do nurkowania jest zdefiniowany jako: 
      a. Nurkowanie rekreacyjne 
      b. Nurkowanie sportowe 
      c. Nurkowanie techniczne 
      d. Nurkowanie komercyjne 
 
26. Zdefiniuj najczęstszą formę nurkowania, które jest wykonywane przy użyciu powietrza lub mieszanin Nitrox do 
50% tlenu na nurkowaniach nie głębiej niż 40 metrów. 
      a. Nurkowanie rekreacyjne 
      b. Nurkowanie sportowe 
      c. Nurkowanie techniczne 
      d. Nurkowanie komercyjne 
 
27. Zdefiniuj zaawansowaną formę nurkowania z wykorzystaniem umiejętności, technik, sprzętu i wiedzy poza, 
ale nie ograniczających się do nurkowań głębszych niż 40 metrów, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych 
poza widocznym punktem wyjścia, nurkowania przy użyciu mieszanin gazu i nurkowania wymagające 
wielostopniowej dekompresji. 
      a. Nurkowanie rekreacyjne 
      b. Nurkowanie sportowe 
      c. Nurkowanie techniczne 
      d. Nurkowanie komercyjne 
 
28. Wszystkie formy nurkowania przeznaczone do celów rekreacyjnych lub  związane ze szkoleniem nurków 
rekreacyjnych, w których nurek ma opcję nurkowania może być zdefiniowana jako: 
      a. Nurkowanie rekreacyjne 
      b. Nurkowanie sportowe 
      c. Nurkowanie techniczne 
      d. Nurkowanie komercyjne 
 
29. Kiedy łączone są dwa lub więcej poziomy szkolenia, umiejętności wód zamkniętych dla tych kursów mogą być 
połączone w jedną sesję. 
     e. Prawda 
      f. Fałsz 
 
30. Wody otwarte są definiowane jako wody, poza basenami i zbiornikami szkoleniowymi, głębsze niż 4,5 metra 
używane do kursów nurkowania. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
31. Każde nurkowanie w środowisku, w którym bezpośrednie wynurzenie się na powierzchnię naruszy wymagany 
obowiązek dekompresyjny jest zdefiniowane jako: 
     a. Środowisko jaskiniowe 
     b. Środowisko z sufitem  
     c. Środowisko z wirtualnym sufitem 
     d. Środowisko wrakowe 
 
 



32. Bezpośrednia kontrola nad konkretnym uczniem lub grupą uczniów, z możliwością bezpośredniej interwencji  
w razie potrzeby jest zdefiniowana jako: 
     a. Towarzyszenie 
     b. Pośredni nadzór 
     c. Nadzór bezpośredni 
     d. Wszystkie powyższe 
 
33. Dla sportowych programów nurkowych wszystkie nurkowania szkoleniowe muszą zawierać: 
     a. Co najmniej jeden punkt wejścia i jeden wyjścia 
     b. Minimum 20 minut 
     c. Minimalna głębokość 6 metrów 
     d. Wszystkie powyższe 
 
34. Mieszanina gazu (ów) w butli (ach), który ma być użyty w trakcie realizacji etapu dennego nurkowania jest 
definiowana jako: 
     a. Podróżna mieszanka 
     b. Mieszanka denna 
     c. Mieszanka dekompresyjna 
     d. Mieszanka bezdekompresyjna 
 
35 Instructor. IANTD jest osobą, która jest kwalifikowana przez IAND, Inc. / IANTD aby uczyć specjalne szkolenia 
nurków, po zakończeniu oceny formalnej kursu instruktora. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
36. Dla każdego programu student musi wypełnić formularz medyczny, a jeśli istnieją jakieś przeciwwskazania, 
musi mieć pisemną zgodę, podpisaną przez lekarza. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
37. Uznając, w nadzwyczajnych okolicznościach, że niektóre osoby wykraczają poza poziom innych, instruktorzy 
mogą znieść lub ograniczyć sesję wody zamkniętej w każdym programie IANTD dla studentów z wyjątkowym 
mistrzostwem umiejętności lub bogatym doświadczeniu nurkowym. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
38. Maksymalny stosunek instruktora do studenta: w klasie 
     a. 10 do 1 
     b. 20 do 1 
     c. 30 do 1 
     d. Nie ma maksymalnego stosunku instruktora do studenta  
 
39. Studenci z niebezpieczną postawą, lub którzy wykazują złe nawyki nurkowe, nie mogą być certyfikowani. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
40. Szkolenie zostało zakupione przy rejestracji. Certyfikacja jest: 
     a. Automatyczna 
     b. Automatyczne po zakończeniu programu 
     c. Zdobywana przez studenta  na bazie wyników i wiedzy wykazanej w całym programie 
     d. Wszystkie powyższe 
 
41. Jeżeli nie ustalono inaczej w Standardach Programu, po rozpoczęciu szkolenie musi być zakończone w 
ciągu: 
     a. Trzy miesiące od daty rozpoczęcia 
     b. Sześć miesięcy od daty rozpoczęcia 
     c. Dziewięć miesięcy od daty rozpoczęcia 
     d. Jeden rok od daty rozpoczęcia 
 
42. Jaki jest minimalny wiek dla studenta Snorkeling? 
     a. 6 lat 
     b. 9 lat 
     c. 12 lat 
     d. 18 lat 
 
 



43. Standardy IANTD pozwalają 18-latkowi na podjęcia kursu Open Water Diver w obiegu zamkniętym. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
44. Program  Open Water Diver kwalifikuje nurka do jakiej maksymalna głębokość? 
     a. 9 metrów 
     b. 21 metrów 
     c. 30 metrów 
     d. 40 metrów 
 
45. Program IANTD EANx Diver obejmuje wykorzystanie jakich mieszanek EANx? 
     a. 32 i 36% 
     b. 32, 36 i 40% 
     c. Od 21 do 40% 
     d. Od 21 do 50% 
 
46. The Deep Diver Program nie powinien być nauczany w połączeniu z żadnym innym programem. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
47. Program IANTD AEANx Diver pozwala nurkom na wykorzystanie wyłącznie mieszanin EANx od 21 do 50%. 
     a. Prawda 
     b. Fałsz 
 
48. Jakie są granice przystanku dekompresyjnego do programu IANTD AEANx Diver? 
     a. Maksymalnie 15 minut 
     b. Maksymalnie 6 metrów 
     c. A i B są poprawne 
     d. Przystanki dekompresyjne nie są dozwolone 
 
49. Które z poniższych wymagań wstępnych muszą spełniać sportowi instruktorzy nurkowania IANTD? 
     a. Oxygen Provider 
     b. Diving First Aid i Rescue Diver 
     c. Divemaster 
     d. Wszystkie powyższe 
 
50. Każdy Sport Diving Instruktor IANTD może nauczać programy Deep Diver i AEANx Diver? 
    a. Prawda 
    b. Fałsz 
 
  



Egzamin pisemny Standardy  
i Procedury Instruktorskie 

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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