
Egzamin Sidemount Instruktor	  	  

1. Zalety	  nurkowania	  w	  konfiguracji	  sidemount	  to:	  (zaznacz	  wszystkie,	  które	  pasują):
a. Bardziej	  opływowa	  sylwetka
b. Łatwiejszy	  transport	  sprzętu
c. Zwiększony	  zapas	  gazu
d. Ułatwiony	  dostęp	  do	  sprzętu	  pod	  wodą
e. Możliwość	  dokładnego	  dopasowania	  sprzętu	  do	  nurka
f. Więcej	  możliwości	  przy	  rozwiazywaniu	  problemów

2. Podczas	   nurkowania	   w	   sidemount	   z	   dwiema	   butlami,	   jedną	   z	   komplikacji	   jest
bardziej	  skomplikowane	  zarządzanie	  ________________	  .

3. W	  konfiguracji	  sidemount	  do	  dzielenia	  się	  gazem	  używa	  się	  zazwyczaj	  węża	  _______	  .
a. o	  standardowej	  długości
b. o	  długości	  1,5	  –	  2	  metrów
c. wychodzącego	  z	  lewej	  butli

4. W	   konfiguracji	   sidemount	   można	   spotykać	   używanie	   naraz	   kilku	   systemów
balastowych,	  włącznie	  z	  obciążaniem	  butli.

Prawda	   Fałsz	  

5. W	   konfiguracji	   sidemount	   fajka	   zazwyczaj	   zamontowana	   jest	   identycznie	   jak	   w
przypadku	  rekreacyjnej	  konfiguracji	  backmount.
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6. W	  przypadku	  używania	  dwóch	  butli	  z	  reguły	  oddychasz	  z	  jednej	  aż	  do	  zużycia	  jej	  do
poziomu	  rezerwy	  i	  dopiero	  wtedy	  zmieniasz	  automat.
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7. Podczas	  nurkowania	  w	  konfiguracji	   z	   dwiema	  butlami,	   jeden	   z	  Twoich	   automatów
zaczyna	  bąblować.	  Jakie	  powinna	  być	  Twoja	  podstawowa	  reakcja?
a. Zmienić	  automat
b. Wziąć	  gaz	  od	  drugiego	  nurka
c. Oddychać	  z	  bąblującego	  automatu

8. Podczas	  nurkowań	  szkoleniowych	  będziesz	  ćwiczył	  odpinanie	  dolnego	  karabińczyka
butli	  i	  pływanie	  z	  butlą	  /	  butlami	  przed	  sobą.	  Robisz	  to	  ponieważ:
a. Jest	  to	  bardzo	  użyteczna	  technika	  do	  obrony	  przed	  drapieżnikami
b. Jest	   to	   dobre	   przygotowanie	   do	   zdejmowania	   butli	   na	   powierzchni	   przed

wyjściem	  z	  wody
c. Wielu	  nurków	  preferuje	  pływać	  w	  ten	  sposób	  z	  butlami	  przez	  całe	  nurkowanie

9. W	  wyniku	  sytuacji	  awaryjnej,	  której	  nie	  byłeś	  w	  stanie	  skontrolować	  straciłeś	  gaz	  z
obydwu	   butli	   i	   drugi	   nurek	   musiał	   podzielić	   się	   z	   Tobą	   gazem.	   Warunki	   na
powierzchni	  utrudniają	  powrót	  do	  miejsca	  wyjścia	   i	   dlatego	   z	  partnerem	  płyniecie
pod	  wodą.	  Podczas	  płynięcia	  ___________	  jest	  z	  przodu,	  a	  ______________	  płynie	  za	  nim.

Pytania,	   na	   które	   nie	   znałem	   odpowiedzi	   lub	   odpowiedziałem	   błędnie	   zostały	   mi	  
wyjaśnione	  i	  teraz	  znam	  prawidłową	  odpowiedź.	  	  

Podpis:	  _______________________________________________________________________	  Data:	  ______________	  




