
 

Rozdział 4 PYTANIA KONTROLNE 

 
 
1. Który system poszukiwań wymaga od nurka przymocowania swojej liny do poręczowej?  

a. Po okręgu 
  b. Siatka 

c. Równoległy 
d. Wszystkie 

 
2. Prawda czy fałsz.  Wszystki systemy mogą być prowadzone szybko przy minimalnym planowaniu. 
 
3. Ilu nurków wymaga system linii kroczącej? 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 lub 5 

 
4. Najlepszy system przy szukaniu pojazdów to:  

a. Po łuku  
b. Siatka 
c. Na szpilkę  
d. Żaden z powyższych 

 
5. System siatki jest używany przy poszukiwaniu: 

a. Pojazdów 
b. Zwłok 
c. Kluczyków 
d. Wszystkich powyższych 

 

 

Rozdział 6 PYTANIA KONTROLNE 

1. Kto wykonuje wstępny przegląd sprzętu po nurkowaniu? 
a. Nurek zabezpieczający 
b. Supervisor operacyjny 
c. Szef nurków 
d. b. lub c. 

 
2. Jakie informacje powinny być załaczone w trakcie debriefingu dla supervisorów? 

a. Numery ID i nazwiska członków zespołu 
b. Nazwiska członków zespołu pomocniczego 
c. Działania członków zespołu 
d. Wszystki powyższe  

 
3. Operacja jest oficjalnie zakończona gdy: 

a. Sprzęt zostanie odłożony i spakowany 
b. Sprzęt zostanie sprawdzony 
c. Cały sprzęt jest oczyszczony, wysuszony i spakowany na następną akcje 
d. Żadne z powyższych 



Rozdział 5 PYTANIA KONTROLNE 

1. “Mokry” pojemnik jest używany do:  
a. Zwłok 
b. Schowania lunchu 

  c. Suchych ubrań 
  d. Dowodów 
 
2. Nigdy nie wpływaj więcej niż  _______ długości ciała do wnętrza pojazdu: 

a.1/3 
b.1/4 
c.1/2 
d.1/5 

 
3. Najlepszą metodą wyciągnięcia pojazdu z wody jest:  

a. Wyciągarka wrakowa 
b. Helikopter 
c. Za pomocą lin, ręcznie 
d. System wydobywania pojazdów 

 
4. Prawda czy fałsz: Belka dziobowa jest dobrym miejscem do zaczepienia liny holowniczej. 
 
5. Warunki powodujące wzdęcie/ponowne wypływanie ciała to: 

a. Ostatni zjedzony posiłek 
b. Temperatura wody 
c. Stosunek mięśni do tłuszczu 
d. Wszystkie powyższe 

 
6. Obrażenia podróżne: 

a. Mogą pojawić się na lotnisku 
b. Są ranami punktowymi 
c. Nie mają znaczenia 
d. Żadne z powyższych 

 
7. Najczęstszą przyczyną śmierci nurków jest:  

a. Zaplątanie się 
b. Nurkowanie zbyt głęboko 
c. Koniec zapasu powietrza 
d. DCI (choroba dekompresyjna) 

 
8. Najlepsza metoda wydobycia zwłok to użycie:  

a. Worka na zwłoki 
b. Metody “złap i ciągnij” 
c. Podnośnika lub wyciągarki 
d. Żadnego z powyższych    

 

 

 


