
 

EGZAMIN INSTRUKTORA SPECJALIZACJI 

1. Jaka jest głębokość maksymalna do nurkowania na kursie Deep ?  

a) 35 metrów 

b) 17 metrów 

C) 39 metrów 

2. Jakie jest ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu na głębokości 39  metrów ? 

a)1,029 

b)1,4 

c)1,26 

3. Do jakiego ciśnienia parcjalnego tlenu  można zaplanować  nurkowanie na 35 metrów ? 

a)1,2 

b)1,5  przy optymalnych warunkach 

c)1,45 

4. Ilu kursantów możesz mieć na kursie Deep ? 

a) 12 

b)6 

c)4  

5. Podczas kursu Deep kursant powinien: 

a)mieć dwa niezależne światła 

b)2 bojki 

c) pojedynczą butle z rozdzielonymi pierwszymi stopniami lub lub butle pony 

 



6. Czy możesz wejść do wraku na 4 metry podczas nurkowania  ?  

a)nie 

b)tak 

C) tylko do widoczności wyjścia 

7. Na co musisz zwrócić uwagę podczas nurkowania kursu non penetration wreck ? 

a) na poręczówkę 

b)Wszystkie zagrożenia ,możliwe wejście i wyjście z wraku, 

c)na głębokość 

8. jak techniki pływania są wskazane do nurkowania wrakowego ? 

a)zmodyfikowany kraul, 

b) żabka, pływanie do tyłu 

C) wszystkie prawidłowe 

9. Ile nurkowań musisz przeprowadzić podczas kursu non penetration wreck ? 

a)5 – 120 minut czasu dennego 

b)4 – 80 minut czasu dennego  

c)2  - 40 minut czasu dennego 

10. Jaki  jest minimalny wiek uczestnika kursu non penetration wreck ? 

a) 12 

b) 15 

c)18 

11. Z kim musi nurkować po ukończonym kursie junior non penetration wreck  

a)z partnerem 

b) z rodzicem 

c) z dorosłym  nurkiem posiadającym uprawnienia minimum non penetration wreck  

 

 



12. Co  powinieneś zrobić podczas awarii zaworu do dawczego ? 

 a)Odpiąć wężyk inflacyjny 

b)złapać się partnera 

c)wynurzyć się 

13. Jak powinieneś się zachować jeśli obróci Cię nogami do  góry  ? 

a) zakończyć nurkowanie 

b)wezwać partnera 

c)zrobić fikołka 

14. Podczas awarii zaworu spustowego należy 

a) odkręcić zawór 

b)odpiąć wężyk  

c) wypuścić nadmiar kryzą szyjną lub nadgarstkową 

15. Gdzie  i ile czasu dennego musi być podczas przeprowadzania kuru suchego skafandra 

a)basen i woda otwarta 2 nurkowania 120 minut czasu dennego 

b) woda otwarta 3 nurkowania i 120 minut czasu dennego 

c) basen 4 nurkowania  120 minut czasu dennego 

16. Jaki jest minimalny wiek do rozpoczęcia kursu suchego skafandra 

a)12 

b)15 

c)18 

17. Czy można łączyć kurs suchego skafandra z kursem Owd ? 

a)tylko jeśli kursant ma skończone 16 lat 

b) tak 

c)Nie 

 

 



8. Płynąc z partnerem partner pokazuje Ci że żle płyniesz. 

a)zawrócić i płynąć za partnerem 

b)zawsze zaufać kompasowi 

c)wziąć kompas od partnera 

19. Wymień techniki nawigacji naturalnej 

a)światło i piętra roślinności 

b)bojka przy linie opustowej 

c)kompas 

20. Jaki jest minimalny wiek uczestnika kursu podwodna nawigacja 

a)12 lat 

b)15 lat 

c) 18 lat 

21. Podczas kursu instruktor żle się poczuje 

a)kolega instruktor może dokończyć nurkowanie 

b)tylko instruktor tej samej organizacji może dokończyć nurkowanie 

c)żadne z powyższych 

22. Kto certyfikuje nurka jeśli nurkowanie było wykonywane w konfiguracji Sm 

a)Instruktor posiadający uprawnienia SM 

b)Instruktor  który wykonał ostanie nurkowanie 

c)właściciel centrum nurkowe 

23. Ile musisz posiadać świateł na nurkowanie nocne ? 

a) 1  

b)2 główne i jeden backup 

c)minimum 2 

 

 



24. Jakie jest dodatkowe wyposażenie nurka na nurkowanie nocne ? 

a)3 latarka 

b)światło chemiczne 

c) odpowiedź a i b 

25. Podczas awarii światła co powinieneś zrobić ? 

a)wziąć latarkę od kolegi 

b)zapalić zapasowe światło i zakończyć nurkowanie 

c)nurkować zgodnie z planem 

26. Jaka jest maksymalna głębokość nurkowania nocnego z 4 kursantami ? 

a) do 1 8 metrów 

b) 30 metrów tylko z dwoma kursantami 

c) do uprawnień kursanta o najniższych uprawnieniach 

27. Gubisz kursanta na nurkowaniu nocnym 

a)kontynuujesz nurkowanie kursant pewnie się wynurzył 

b)czekasz 1 minutę z kursantami i płyniesz dalej 

c)czekasz 1 minutę z kursantami i wynurzasz się na powierzchnię     

28. Co powinieneś zrobić przed każdym nurkowaniem ? 

a) wziąć cały sprzęt z domu 

b)napełnić butle 

c)zrobić sprawdzenie s drill 

29. Czy możesz zawsze nurkować samodzielnie 

a) tak jak ma twina na plecach 

b)jeżeli już w tym miejscu raz nurkowałem 

c)tak jeśli posiadam odpowiedni sprzęt i wyszkolenie 

 

 



30. Podczas ćwiczenia pływania bez maski 30 metrów na kursie self suffcjent diver  należy   

a)mieć bliski nadzór nad kurantem 

b) kursant musi trzymać maskę w rękach 

c)tego ćwiczenia nie ma na tym, kursie 

31. Jaka  jest minimalna ilość zalogowanych nurkowań aby rozpocząć kurs self suffcjent 

diver  

a)60  

b)30 

c)25  

32. Aby  rozpocząć kurs self suffcjent diver  kursant musi być : 

a) rescue 

b) deep 

c) aowd  

33. Podczas kursu  wall diver ( wielopoziomowe)kursant musi strzelić boje ? 

a)na każdym nurkowaniu 

b)2 razy 

c)odpowiedź a i b 

34. O ilu studentów może być podniesiona ilość kursantów podczas pomocy divemastera 

podczas kursu  wall diver ( wielopoziomowe) 

a)2 

b)4 

c)3   

35. Kiedy powinieneś zapisać ciśnienie w butlach 

a) co 5 minut 

b) co 10 minut 

c) na początku i końcu każdego poziomu nurkowania 

 



36. Ile nurkowań jest wymagane na kursie Fotografi 

a)2 

b)3 

c)4 

37. Jaki  czas denny musi być wykonany podczas kursu filmowania 

a)90 minut 

b)120 minut 

c)60 minut 

38. Czy  cały kurs action camera może być nauczany na basenie 

a)tak 

b)nie 

c)tak tylko że musi być wykonane dodatkowe nurkowanie  

39. Ilu kursantów może być podczas kursu nurkowanie w drefcie na jednego instruktora ? 

a)6 

b)4 

c)8 

40. Podczas kursu nurkowanie z łodzi musisz wykonać : 

a)2 nurkowania 

b)2 nurkowania i 40 minut czasu dennego 

c)2 nurkowania i 90 minut czasu dennego 

41. Minimalny wiek podczas kursu marine ecology  to : 

a)8 lat 

b)10 lat 

c)12 lat 

 

 



42. Kurs  Teatrical kursant musi mieć ukończone : 

a)12 lat 

b)15 lat 

c)16 lat 

43. Na kursie Modeling musisz odbyć : 

a)2 nurkowani i 60 minut czasu dennego 

b)4 nurkowania i 90 minut czasu dennego 

c)4 nurkowania i 100 minut czasu dennego 

44. Jakie metody poszukiwania  używasz podczas kursu Salvage 

a)rozpiętość ramion 

b)poszukiwanie po okręgu  

c)po bąblach na powierzchni 

45. Jakim węzły używamy podczas kursu Salvage ? 

a)ósemka 

b)zderzakowy 

c)odpowiedz a i b 

46. Ilu kursantów możesz mieć na kursie Beatch Diver ? 

a)6 

b)8 

 c)12 

47. Hyperbaric chamber operations osoba  na kursie : 

a) musi mieć ukończone 18 lat 

b)musi być nurkiem Aowd 

c)kursant nie musi być nurkiem 

 

 



48. Surface supplied diver kurs składa sie : 

a)z 2 nurkowań 

b) z 4 nurkowań 

c) z 6 nurkowań 

49. Snorkeling może nauczać 

a)Divemaster 

b)Asytent Instruktor 

c).Open water Instruktor 

50. Nadzór pośredni od bezpośredniego różni się :  

a)przeszkoleniem instruktora 

b)obecnością instruktora w wodzie   

c) nadzór pośredni może być w każdej chwili zmieniony na bezpośredni 

 

  


