
   
 

Nazwa kwalifikacji: Pełnienie wachty morskiej i portowej 
Oznaczenie kwalifikacji: AU.41 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 180 minut.                           AU.41-01-21.06-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji  

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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Zadanie egzaminacyjne 

 

Zaplanuj podróż morską statkiem m/s „Navigator”, której celem jest doskonalenie czynności oficera 

wachtowego, obejmujące prowadzenie nakresu drogi na mapie papierowej, zliczenie matematyczne drogi 

statku, wykonywanie niezbędnych obliczeń nawigacyjnych oraz obliczenie wysokości pływu w porcie 

Hamburg. 

 

W tym celu: 

 wykonaj obliczenia nawigacyjne oraz nakres drogi statku na kalce technicznej – wyniki obliczeń wpisz 

do tabeli 1, 2 i 3, 

 na podstawie zliczenia matematycznego drogi statku, oblicz współrzędne pozycji, odczyt logu oraz 

czas zakończenia manewrów – wyniki wpisz do tabeli 4, 

 oblicz wysokość pływu w porcie Hamburg – wyniki obliczeń wpisz do tabeli 5. 

 

UWAGA: Pamiętaj, aby kalkę opisać swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu oraz rokiem wydania 
mapy nawigacyjnej BHMW Nr 251 (INT1218), na której pracujesz. 
 

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.  

 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:  

 nakres drogi statku na mapie nawigacyjnej BHMW Nr 251 INT 1218 (kalka techniczna).  

 obliczenia nawigacyjne przy czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu. 

 obliczenia nawigacyjne przy biernym uwzględnianiu wiatru i prądu. 

 obliczenia nawigacyjne przy określaniu parametrów prądu. 

 zliczenie matematyczne drogi statku. 

 obliczenie wysokości pływu w porcie Hamburg. 
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Wybrane dane techniczne i wyposażenie statku 

 zanurzenie 4,20 m, 

 kompas magnetyczny z załączoną tabelą dewiacji, 

 żyrokompas, którego poprawka wynosi Δż = +2° 

 log elektromagnetyczny, którego współczynnik korekcyjny WK= 1,1 

 radar nawigacyjny 

 odbiornik systemu GPS 

Warunki hydrometeorologiczne podane są osobno do każdej części zadania. 

Tabela dewiacji 

kompasu magnetycznego 

KK δ KK δ 

0° 2,0 180° 1,5° 
10° 1,5° 190° 1,0° 
20° 1,0° 200° 1,0° 
30° 0,5° 210° 0,5° 
40° 0,0° 220° 0,0° 
50° -0,5° 230° -0,5° 
60° -1,0° 240° -1,0° 
70° -1,5° 250° -1,5° 
80° -2,0° 260° -1,5° 
90° -2,5° 270° -2,0° 
100° -2,0° 280° -1,5° 
110° -1,5° 290° -1,0° 
120° -0,5° 300° -0,5° 
130° 0,0° 310° 0,0° 
140° 0,5° 320° 0,5° 
150° 1,0° 330° 1,0° 
160° 1,5° 340° 1,5° 
170° 2,0° 350° 1,5° 

360° 2,0° 
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1. Obliczenia nawigacyjne oraz nakres drogi statku na kalce technicznej

Tabela 1. Obliczenia nawigacyjne przy czynnym uwzględnianiu wiatru i prądu 

Lp. Wydarzenie/Przebieg obliczeń Obliczenia 

1. 
Dnia 18.06.2021 r. o godzinie T1 = 2000 czasu strefowego, przy stanie 

logu OL1= 00,0, rozpoczęto podróż morską z Pozycji-1 określonej za 

pomocą namiarów żyrokompasowych (NŻ) na znaki: 

Położyć statek na taki kurs żyrokompasowy KŻ, aby o godzinie 2200 

dopłynąć do Pozycji-2, określonej za pomocą namiarów 

żyrokompasowych (NŻ) na znaki: 

Lt. Taran NŻ= 051,0o 

Lt. Baltijsk NŻ=125,5° 

Warunki hydrometeorologiczne: 

 Widzialność 19 mil morskich, wiatr NW-3°B powodujący dryf 

statku równy ±7,0° (określić znak poprawki na wiatr). 

 Występuje prąd o parametrach Kp = 100° Vp = 2 węzły. 

Przebieg obliczeń, 

a) Wykreśl na mapę pozycje obserwowane określone za pomocą

dwóch namiarów żyrokompasowych (Pozycję-1 i Pozycję-2) oraz

zdejmij z mapy współrzędne tych pozycji.

b) Połącz dwie naniesione pozycje. Odcinek łączący te pozycje będzie

KDd – odczytaj jego wartość i zmierz drogę statku nad dnem (Dd).

c) Oblicz czas potrzebny na pokonanie tej drogi (ΔT).

d) Znając drogę nad dnem  oraz czas potrzebny na jej pokonanie 
oblicz prędkość statku nad dnem (Vd).

e) Wykorzystując metodę graficzną i uwzględniając parametry prądu,

oblicz prędkość statku po wodzie (Vw) i kąt drogi po wodzie (KDw).

f) Znając ΔT  oraz prędkość statku po wodzie, oblicz drogę statku po

wodzie (Dw).

g) Znając KDw oraz kąt dryfu statku określ znak poprawki na wiatr oraz

oblicz kurs rzeczywisty statku (KR).

h) Znając KR oraz poprawkę żyrokompasu (Δż) oblicz kurs

żyrokompasowy statku (KŻ).

Lt. Krynica Morska NŻ=166,0o 

Lt. Shchukinkiy NŻ=086,0o 

Dane Pozycji-1 

φ1 = 

λ1 = 

Obliczenie KŻ 

KDd = 

 (±pp) = 

KDw = 

 (±pw) = 

KR = 

 (±Δż) = 

KŻ = 

Obliczenie prędkości 

VL = 

Vw = 

Vd = 

Obliczenie drogi 

Dw = 

Dd = 

Dane Pozycji-2 

T2 = 

OL2 = 

φ2 = 

λ2 = 

Obliczone i odczytane wartości wpisz do arkusza egzaminacyjnego. 
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Tabela 2. Obliczenia nawigacyjne przy biernym uwzględnianiu wiatru i prądu 

Lp. Wydarzenie/Przebieg obliczeń Obliczenia 

1. W Pozycji-2 wykonać zwrot i położyć statek na kurs kompasowy 

KK=280,5° i z prędkością wskazywaną przez log VL = 12 węzłów 

płynąć tym kursem 1,5 godziny. 

 

Warunki hydrometeorologiczne: 

 Wiatr N-2°B  powodujący dryf statku równy ±7° (określić znak 

dryfu). 

 Występuje prąd o parametrach Kp = 125° Vp = 3 węzły. 

 

Przebieg obliczeń 

a) Znając pozycję statku i kurs kompasowy (KK), określ wartości 

dewiacji i deklinacji oraz oblicz kurs rzeczywisty (KR). 

b) Znając kurs rzeczywisty (KR) i kąt dryfu, określ jego znak i oblicz 

kąt drogi po wodzie (KDw). 

c) Wykorzystując metodę graficzną i uwzględniając parametry prądu, 

oblicz drogę statku po wodzie (Dw) i nad dnem (Dd), kąt drogi nad 

dnem (KDd) oraz współrzędne Pozycji-3. 

d) Dysponując (Dd) oraz czasem manewru oblicz prędkość statku nad 

dnem (Vd). 

e) Znając prędkość statku według wskazań logu (VL) oraz poprawkę 

procentową logu, oblicz prędkość statku po wodzie (Vw). 

f) Oblicz czas osiągnięcia pozycji-3  (T3). 

g)  Dysponując (VL) oraz czasem potrzebnym do osiągnięcia 

Pozycji-3, oblicz różnicę odczytów logu (ROL) oraz odczyt logu 

w Pozycji-3 (OL4). 

Obliczone i odczytane wartości wpisz do arkusza egzaminacyjnego 

Obliczenie KDd 

KK =  

+ (±δ) =  

KM =  

+ (±d) =  

KR =  

+ (±α) =  

KDw =  

+ (±β) =  

KDd =  

 

Obliczenie prędkości 

Vd =  

Vw =  

 

Obliczenie drogi 

ROL =  

Dd =  

Dw =  

 

Dane Pozycji-3 

T3 =  

OL3 =  

φ3 =  

λ3 =  
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Tabela 3. Obliczenia nawigacyjne przy określaniu parametrów prądu. 

Lp. Wydarzenie/Przebieg obliczeń Obliczenia 

1. W Pozycji-3 wykonano zwrot na kurs żyrokompasowy KŻ=045,0o 

i zwiększono prędkość statku według wskazań logu do VL =18 węzłów. 

Po godzinie żeglugi, postanowiono sprawdzić parametry prądu. W tym 

celu, o godzinie 0030 wykreślono pozycję zliczoną (Pozycję-5) 

i określono pozycję obserwowaną z namiaru żyrokompasowego 

i odległości radarowej (Pozycję-6): 

 

Lt. Taran NŻ=073,0° drad=12,0Mm 

 

Na podstawie powyższych danych określ parametry ruchu statku oraz 

kierunek i prędkość prądu (Kp, Vp) występującego na tym akwenie. 

 

Warunki hydrometeorologiczne: 

 Wiatr NW-5°B  powodujący dryf statku równy ±10° (określić znak 

dryfu). 

 Występuje prąd o nieznanych parametrach 

Przebieg obliczeń 

a) Znając kurs rzeczywisty (KR) i kąt dryfu, określ jego znak i oblicz 

kąt drogi po wodzie (KDw). 

b) Oblicz różnicę czasu (ΔT) pomiędzy pozycjami 4 i 5.  

c) Dysponując prędkością według wskazań logu (VL) 

i współczynnikiem korekcyjnym logu (WK), oblicz prędkość 

i drogę statku po wodzie (Vw i Dw). 

d) Znając prędkość statku po wodzie (Vw) oraz (KDw), wyznacz 

pozycję zliczoną (Pozycję-4) oraz zdejmij z mapy współrzędne tej 

pozycji. 

e) Wykreśl pozycję obserwowaną (Pozycję-5) i zdejmij z mapy 

współrzędne tej pozycji. 

f) Połącz Pozycję-4 i Pozycję-5. Odcinek łączący je będzie KDd – 

odczytaj jego wartość i zmierz drogę statku nad dnem (Dd). 

g) Znając ΔT oraz drogę nad dnem, oblicz prędkość nad dnem (Vd). 

h) Wykreśl wektor z  Pozycji-4 do Pozycji-5 kierunek tego wektora 

będzie kierunkiem prądu (Kp) a jego wielkość drogą prądu. 

i) Znając ΔT oraz drogę prądu oblicz prędkość prądu (Vp). 

 

Obliczone i odczytane wartości wpisz do arkusza egzaminacyjnego 

 

Obliczenie KDw 

KŻ =  

+ (±Δż) =  

KR =  

+ (±α) =  

KDw =  

 

Obliczenie prędkości 

 i drogi po wodzie 

Vw =  

Dw =  

 

Dane pozycji zliczonej 

(Pozycji-4) 

OL4 =  

φ4 =  

λ4 =  

 

Dane Pozycji-5 

φ5 =  

λ5 =  

 

Obliczenie prędkości 

 i drogi nad dnem 

Vd =  

Dd =  

KDd =  

 

Obliczenie parametrów 

prądu 

Vp =  

Kp =  
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2. Zliczenie matematyczne drogi statku. 
 
Obliczenia wykonaj metodą średniej szerokości, wykorzystując podane niżej wzory. 
W dniu 19 czerwca 2021 r. statek udał się na pozycję φA = 55°00,0’N,  λA = 019°40,0’E, na której o godzinie 
1000 OL1=60,0 rozpoczęto prowadzenie zliczenia matematycznego drogi statku. Na akwenie występował 
prąd oraz północny wiatr N-4°B powodujący dryf statku (określić znak). Statek manewrował następującymi 
kursami: 

1. KK = 080°, Vw=15 węzłów, czas manewru 30 min, dryf = ±15º. 

2. KK = 130°, Vw=17 węzłów, czas manewru 54 min, dryf = ±7º. 

3. KK = 230°, Vw=14 węzłów, czas manewru 46 min, dryf = ±9º. 

4. KK = 290°, Vw=10 węzłów, czas manewru 50 min, dryf = ±13º. 

 
Na akwenie manewrowania statku występował prąd o następujących parametrach: Kp = 160° Vp = 2 węzły 
 
Podaj współrzędne pozycji zakończenia manewrów (φB λB) odczyt logu (OL2) oraz czas zakończenia 
manewrów, wiedząc, że w rejonie manewrowania deklinacja magnetyczna wynosi:  

 

 

 

 
Obliczenia wykonaj metodą średniej szerokości, wykorzystując podane niżej wzory. 
 
Tabela 4. Zliczenie matematyczne drogi statku 

𝑳𝒑. Godz. KK cp KR α KDw Droga 
Δφ=D • cos KDw Δl=D • sin KDw 

+ − + − 

1.            

2.            

3.            

4.            

5. Prąd od godz …………. do godz ………..       

 
Dw =      

Dd =    

     

ROL = Dw / WK =  Czas zakończenia manewrów =   

      

φśr = φA + (Δφ/2) =    OL2 = OL1 + ROL =  

      

Δλ = Δl / cos φśr =     φB = φA + Δφ =   

      

    λB = λA + Δλ =   

 
  

Magnetic   Variation 

5°11’E 2014(7’E) 
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3. Obliczenia wysokości i momentów wystąpienia pływów w porcie HAMBURG – przy pomocy 
Admiralty Tide Tables. 
 
Tabela: 5. Wysokość pływu w porcie Hamburg 

Wydarzenie/Przebieg obliczeń 

Określić wysokość pływu w porcie Hamburg w dniu 18 czerwca o godzinie 18:02  

A. W oparciu o znajdujący się w załączeniu wyciąg z Admiralty Tide Tables określ wysokość 

pływu. 

 

STANDARD PORT Hamburg TIME: 18:02 

SECONDARY PORT 
------------ DATE 18 czerwca 

TIME 

ZONE 
GMT 

      

 TIME HEIGHT  

STANDARD PORT HW LW HW LW RANGE 

     

Tide level at 1802  
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