
 EGZAMIN ELIT DIVER 

1 .Podaj zasadę dotyczącą używania nowego lub nieznanego sprzętu podczas nurkowania 

nocą. 

 

 

2. Wymień trzy zastosowania markerów Świetlnych oraz podaj, gdzie są one zazwyczaj 

mocowane. 

 

 

3. Opisz, co będziesz chciał wziąć pod uwagę i ocenić przy wyborze potencjalnego miejsca 

do nurkowania nocą. 

 

 

4. Jakich pięciu warunków panujących w miejscu nurkowym, powinieneś unikać nurkując 

nocą ? 

 

 

 

5. Jakie są cztery ogólne uwagi odnośnie planowania nurkowania nocą? 

 

 

 

6. Wymień pięć powodów, dla których uczysz się podwodnej nawigacji: 

 

 

 

 



7. Opisz własnymi słowami jak stosować metody oceny odległości pod wodą – cykle kopnięć 

oraz upływ czasu: 

 

 

 

 

8. Opisz cztery obserwacje, których możesz dokonać przed nurkowaniem, a które pomogą ci 

w naturalnej nawigacji? 

 

 

 

 

9. Opisz technikę zanurzania się, która pomoże ci przy naturalnej nawigacji. 

 

 

 

 

10. Wymień sześć naturalnych punktów odniesienia, które mogą pomóc ci w nawigacji 

podwodnej. 

 
 
11. Co to jest NITROX? 
a  Każda mieszanka oparta na azocie 

b  Każda mieszanina tlenu i azotu {sekcja 1} 

c. Każda mieszanka oparta na tlenie 

d. Jakikolwiek płyn oparty na azocie 

  

  

 



12.  Jakie są tradycyjne mieszanki nitroxowe? 

 a. EAN 21 i EAN 32 

b  EAN 32 i EAN 36 {sekcja 1} 

c. EAN 32 i EAN 40 

d. EAN 21 i EAN 40 

  

13. Po spełnieniu wszystkich warunków do uzyskania certyfikatu Enriched Air Nitrox 
Diver mogę używać wszystkie rodzaje mieszanek EANx. 
a  prawda  

b  fałsz  

14. Mieszanki EANx z maksymalną zawartością tlenu do 40%, można używać  z 
ekwipunkiem, który nie jest czysty tlenowo ani tlenowo kompatybilny. 

a  prawda  

b  fałsz 

 

15. Kiedy nitrox był użyty po raz pierwszy jako czynnik oddechowy w nurkowaniu? 
a  1985 

b. 1912  

c. 1970 

d. 2001 

 

16. Nurkowie mogą być zainteresowani nurkowaniem wrakowym z powodu (zaznacz 

wszystkie prawidłowe odpowiedzi): 

a. ciekawości 

b. podwodnego życia 

c. podwodnej fotografii 

d. historii 

17. Dwa czynniki, które wpłynęły na konieczność wprowadzenia przepisów prawnych 

odnośnie wraków to: 

a. ochrona zabytków 

b. ochrona sztucznej rafy 

c. .bezpieczeństwo płetwonurków 

d. prawo do wydobycia 

 

 



18. Nie powinieneś dotykać żadnych obiektów na zabytkowym wraku, ponieważ ułożenie 

obiektów względem siebie może dużo powiedzieć archeologom o znalezisku: 

a. prawda  

b. fałsz 

19. Dwa podstawowe argumenty przemawiające za zakazem wyciągania znalezisk z 

pozbawionego historycznej wartości wraku to: 

a. powoduje to naruszenie podwodnego życia 

b. może to doprowadzić do zniszczenia znaleziska 

c. może to być niebezpieczne dla partnera nurkowego 

d. powoduje zmniejszenie atrakcyjności wraku 

20. Dwa podstawowe argumenty przemawiające za wydobywaniem, renowacją i 

kolekcjonowaniem znalezisk bez znaczenia historycznego: 

a. środowisko naturalne niszczy obiekty, a wyciągnięcie i właściwe zadbanie 

może je uratować 

b. kolekcjonerstwo pobudza chęć poszukiwania wraków, które stają się potem 

popularnymi miejscami nurkowymi 

c. oszczędza rządowe środki finansowe, ponieważ trzeba zatrudniać archeologów 

i organizować badań 

d. ogołocony ze znalezisk wrak jest bezpieczniejszy 

 


