
                             

 

PIC Online application information 

Imie, First name, Nome, Vorname, Prenom, Voornaam 

                        

Nazwisko, Surname, Cognome, Nachname, Nom, Achernaam 

                        

Adres, Home postal address / Indirizzo complete 

                        

                        

Miasto, City / Città 

                        

Kod Pocztowy,  Post Code / Zip / C.A.P 

                        

Państwo,  Country / Nazione 

                        

Data Urodzenia, Date of birth / Data di nascita                                            Płeć, Sex 

                  M   F   

   Day                        Month                            Year 
        Email address + Telefon 

                        

+ (   )                    

 
 
For completion by instructor 

 

Instructor name ______________________________________________________ 

 

Instructor number _____________________ 

 

Student certification level _______________________________________________ 

 

Certification date______________________________________________________ 
 

 



Rozliczenia 

Kurs / Cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpłata 



Jakub Użytczuk, Marcin Czerwiak

Jakub Użytczuk "J-Cob"

B.Głowackeigo 8 32-566 Grojec



PRODUCT NO. 10175PL (Rev 01/13) Version 1.01                                            © PADI 2013 

sklep/resort 

sklep/resort 

instruktor(rzy) 

sklep/resort instruktor(rzy) 

 Oświadczenie dotyczące ryzyka i odpowiedzialności prawnej / 

Oświadczenie i przyjęcie do wiadomości braku stosunku pracy 

OGÓLNE SZKOLENIE 
    (EU Version) 

 

 
 
Przeczytaj uważnie i wypełnij wszystkie luki przed podpisaniem dokumentu 
 

Oświadczenie i przyjęcie do wiadomości braku stosunku pracy 
 
Rozumiem i wyrażam zgodę na to, iż Członkowie PADI ("Członkowie"), włącznie z _________________ i/lub poszczególni 
Instruktorzy/Divemasterzy PADI związani z programem, w którym biorę udział mają licencję na wykorzystywanie różnych znaków 
handlowych PADI i prowadzenie szkoleń PADI, ale nie są przedstawicielami, pracownikami ani ajentami PADI EMEA Ltd., PADI 
Americas, Inc. ani ich korporacji macierzystych, zależnych czy afiliowanych ("PADI"). Rozumiem także, iż działania biznesowe 
Członków są niezależne i nie są własnością ani nie podlegają kierownictwu PADI, a choć PADI ustanawia standardy dla programów 
nurkowych PADI, nie odpowiada za ani nie posiada prawa kontroli prowadzonych przez Członków działań biznesowych oraz 
codziennych działań związanych z prowadzeniem programów PADI oraz nadzorowaniem nurków przez Członków lub ich kadrę. 
 

Oświadczenie dotyczące ryzyka i odpowiedzialności prawnej 
 
Niniejsze oświadczenie informuje cię o ryzyku związanym z nurkowaniem w sprzęcie ABC i z nurkowaniem w sprzęcie 
powietrznym. To oświadczenie określa także okoliczności, w których bierzesz udział w programie nurkowym na własne ryzyko. 
 
Twój podpis na niniejszym dokumencie jest wymagany jako dowód na to, iż otrzymałeś i przeczytałeś to oświadczenie. Ważne 
jest, abyś przeczytał niniejsze oświadczenie przed złożeniem podpisu. Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym 
oświadczeniu są dla ciebie niezrozumiałe, przedyskutuj te kwestie z instruktorem. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, 
oświadczenie musi podpisać także rodzic lub opiekun. 
 
Ostrzeżenie 
 
Nurkowanie w sprzęcie ABC oraz nurkowanie ze sprzętem powietrznym wiąże się z ryzykiem, które może doprowadzić do 
poważnych obrażeń lub śmierci. 
 
Nurkowanie z użyciem sprężonego powietrza pociąga za sobą pewne ryzyko,  może dojść do choroby dekompresyjnej, embolii 
lub innych urazów ciśnieniowych, które wymagają leczenia w komorze dekompresyjnej. Nurkowania na wodach otwartych 
wymagane do ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu mogą być przeprowadzane w miejscu znajdującym się w dużej 
odległości, zarówno pod względem dystansu, jak i czasu (lub obu tych czynników), od takiej komory dekompresyjnej. 
Nurkowanie w sprzęcie ABC i nurkowanie ze sprzętem powietrznym to formy aktywności wymagające intensywnego wysiłku, w 
związku z czym uczestnictwo w takim programie nurkowym wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Konieczne jest, abyś zgodnie z 
prawdą i w pełni poinformował profesjonalistów nurkowych i placówkę organizującą program odnośnie swojego stanu zdrowia. 
 

Akceptacja Ryzyka 
 

Rozumiem i jednocześnie wyrażam zgodę na to, iż ani profesjonaliści nurkowi prowadzący niniejszy program, 
______________________________, ani placówka, która oferuje niniejszy program, ___________________________, ani też PADI 
EMEA Ltd., PADI Americas, Inc. ani organizacje stowarzyszone, ich pracownicy, urzędnicy, przedstawiciele czy pełnomocnicy nie 
ponoszą żadnej odpowiedzialności za śmierć, jakiekolwiek obrażenia lub straty poniesione przeze mnie, wynikające z mojego zachowania 
bądź jakichkolwiek innych kwestii i czynników pozostających pod moją kontrolą, składających się na zaniedbanie z mojej strony. 
 
Jeśli nie doszło do zaniedbania lub naruszenia obowiązku ze strony profesjonalistów nurkowych prowadzących niniejszy program, 
______________________________, placówki, która oferuje niniejszy program, _________________________________, PADI 
EMEA Ltd., PADI Americas, Inc. oraz wszystkich stron określonych powyżej, udział w niniejszym programie odbywa się całkowicie na 
moje własne ryzyko.  
 
POTWIERDZAM ODBIÓR NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA I PRZYJĘCIA DO WIADOMOŚCI BRAKU STOSUNKU PRACY 
ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO RYZYKA I ODPOWIEDZIALNOŚCI, TYM SAMYM POTWIERDZAJĄC, IŻ 
PRZECZYTAŁEM WSZYSTKIE WARUNKI PRZED PODPISANIEM NINIEJSZYCH OŚWIADCZEŃ. 

 
 
___________________________________________________ 
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami) 

 
 

___________________________________________________                     ____________________ 
Podpis uczestnika                                                           Data (Dzień/Miesiąc/Rok) 
 

 
___________________________________________________                      ____________________ 
Podpis rodzica/opiekuna (jeśli ma zastosowanie)                       Data (Dzień/Miesiąc/Rok) 

Jakub Użytczuk "J-Cob"

Jakub Użytczuk, Marcin Czerwiak Jakub Użytczuk "J-Cob"

Jakub Użytczuk, Marcin Czerwiak Jakub Użytczuk "J-Cob"





ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 
1. Niżej podpisany/a …………………………, zamieszkały/a w ………………………., 
ul…………………………., nr PESEL……………………………., niniejszym wyrażam zgodę na 
wykorzystywanie wizerunku mojego i mojego dziecka przez Centrum Nurkowe Scuba Elite i 
firmę Jakub Użytczuk „J-Cob”, ul. Bartosza Głowackiego 8, 32-566 Grojec NIP:6762335268, w 
ramach uczestnictwa w warsztatach, kursach, wyjazdach i innymi działaniami Centrum 
Nurkowego. 
 
2. Wyrażam na rzecz CN Scuba Elite zgodę na wykorzystanie przez CN Scuba Elite lub przez inne 
osoby na zlecenie CN Scuba Elite mojego wizerunku i mojego dziecka, w tym na obrót 
egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku 
wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, 
także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji przedsięwzięć CN Scuba 
Elite, materiałach służących popularyzacji działań w zakresie edukacji nurkowej poprzez 
rozpowszechnianie wizerunku w: 
 
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 
b) prasie; 
c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 
 
w okresie 5 lat od podpisania niniejszej Zgody. 
 
3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich 
dóbr osobistych ani innych praw. 
 
4. CN Scuba Elite może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na 
zasadach określonych w niniejszej zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji nurkowej 
CN Scuba Elite.  
5. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie. 
6. Na potrzeby powyższej zgody Centrum Nurkowe Scuba Elite w rozumieniu firmę Jakub 
Użytczuk „J-Cob” mieszczącą się pod adresem Grojec, ul. Bartosza Głowackiego 8 32-566 
Alwernia i nr NIP: 6762335268  
 
Imię i nazwisko opiekuna, czytelny podpis: Miejscowość, data: 
 
 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisany/-a _________________________, PESEL ________________________________, 
zam._________________________________________________ na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn 
zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie wideo fotografii analogowej i 
cyfrowej, w ramach sesji przeprowadzonych w dniach szkoleń, spotkań, nurkowań z Jakubem 
Użytczukiem, Marcinem Czerwiakiem (dalej Wideo Fotografem). Nadto wyrażam nieodpłatną zgodę, na 
rozpowszechnianie przez Wideo Fotografa wizerunku mojej osoby, w formie Wideo fotografii analogowej i 
cyfrowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium. Przeniesienie 
niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność. 
 
__________________________________________________________________________ 

Data i czytelny podpis składającego oświadczenie 



PADI                                                                     
Regulamin  szkolenia   Centrum Nurkowe Scuba Elite      

 
 

Proszę przeczytać uważnie, wypełnić puste miejsca, napisać datę i podpisać poniższy dokument. 

 Dopuszczenie do szkolenia może nastąpić po przedstawieniu przez uczestnika odpowiednio wypełnionych poniżej 
wymienionych dokumentów: 

a. Karta kandydata 
b. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i formalnym przejęciu ryzyka. 
c. Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpieczeństwa w nurkowaniu. 
d. Informacje o stanie zdrowia uczestnika lub zaświadczenia lekarskiego o zdolności do nurkowania rekreacyjnego. 
e. Regulamin szkolenia. 
f. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania instruktora o pogorszeniu stanu swojego zdrowia i powinien być 
zbadany przez lekarza przed ponownym wzięciem udziału w zajęciach. 

 W cenie kursu nie ma dodatkowego ubezpieczenia na czas trwania kursu. 

 Termin pierwszych zajęć ustalany jest na spotkaniu organizacyjnym, a terminy zajęć kolejnych ustalane są z 
uczestnikami w trakcie kursu. 

 Uczestnik kursu ma obowiązek punktualnego przychodzenia na wszystkie ustalone zajęcia kursu. Odrobienie 
zaległych zajęć wymaga od uczestnika opłacenia kosztów zajęć dodatkowych. 

 Uczestnik kursu ma obowiązek przygotowywania się w domu do zajęć teoretycznych poprzez rozwiązanie 
zadanych przez instruktora „Pytań kontrolnych”. Nie rozwiązanie zadanych „Pytań kontrolnych” może 
spowodować konieczność przeprowadzenie dla uczestnika dodatkowego płatnego wykładu 

 Niedopuszczalne jest udostępnianie przez kursanta sprzętu nurkowego osobom postronnym. W takim przypadku 
kursant ponosi za to pełną odpowiedzialność. 

 Instruktor ma prawo do usunięcia kursanta z kursu w przypadku stawienia się uczestnika na zajęcia pod wpływem 
alkoholu lub podobnie działających środków bez zwrotu pieniędzy wpłaconych za kurs. 

 Potwierdzam że posiadam ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia lub inne ubezpieczenie pokrywające 
koszty transportu oraz leczenia zarówno ambulatoryjnego i szpitalnego oraz w komorze dekompresyjnej. 

 
 

Przeczytałem powyższy regulamin i otrzymałem wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie moje pytania i wątpliwości. 
Akceptuję powyższy regulamin w całości. 

 
 
 

 _____________________________________   _________________          
               Podpis uczestnika kursu  *              Data 

 

 

 _____________________________________   _________________  
          Podpisy rodziców  lub opiekunów  **              Data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych przez firmę  
** Wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie osób niepełnoletnich 
 



Imię i nazwisko kursanta ___________________________________

Data urodzenia_______  / _______  / _______ Płeć £ M  £ K
     Dzień           Miesiąc             Rok   

Adres do korespondencji ___________________________________
 Ulica 

_______________________________________________________
 Miasto Województwo Kraj Kod pocztowy

Telefon domowy (______) ____________________________

 służbowy (______) ____________________________

 Faks (______) ____________________________

Email __________________________________________________

Wszyscy Instruktorzy PADI, którzy zaparafują niniejszy dokument 
muszą wypełnić poniższą część identyfikacyjną. Uwaga! W razie potrzeby 
należy dołączyć dodatkową kartkę z danymi Instruktorów PADI.

Instruktor PADI ___________________________________________   

Podpis _________________________________________________

Nr PADI   _____________  Nr Centrum/Resortu nurkowego _______

Data_______  / _______  / _______
 Dzień           Miesiąc             Rok   

Telefon domowy (______) ____________________________

 Faks (______) ____________________________

Email __________________________________________________

Instruktor PADI ___________________________________________   

Podpis _________________________________________________

Nr PADI   _____________  Nr Centrum/Resortu nurkowego _______

Data_______  / _______  / _______
 Dzień           Miesiąc             Rok   

Telefon domowy (______) ____________________________

 Faks (______) ____________________________

Email __________________________________________________

Wydając przekazówkę kursantowi PADI Scuba Diver/Open Water Diver: 
a. Wypełnij dane nurka oraz Instruktora PADI i odnotuj zaliczone elementy 

szkolenia.
b. Do niniejszego formularza dołącz kopię Oświadczenia medycznego PADI 

kursanta.
c. Poinformuj nurka o konieczności dostarczenia zdjęcia na potrzeby procesu 

certyfikacji.
d. Zachęć nurka, aby możliwie jak najwcześniej dokończył szkolenie i wyjaśnij 

mu, że niniejszy formularz jest ważny jedynie przez rok, licząc od daty 
zaliczenia ostatniej sesji szkoleniowej.

A. WODY BASENOPODOBNE
 Data zaliczenia Parafka
  Dzień   /   Miesiąc   /   Rok Instruktora** Nr PADI
WB 1* ________  / ________  / ________  _______ # ________

WB 2 ________  / ________  / ________  _______ # ________

WB 3 ________  / ________  / ________  _______ # ________

WB 4 ________  / ________  / ________  _______ # ________

WB 5 ________  / ________  / ________  _______ # ________
 *DSD ze wszystkimi umiejętnościami z Nurk. na WB 1 = Nurk. na WB 1 z kursu Open Water Diver

Sprawdzian umiejętności pływackich
Przepłynięcie 200 metrów/jardów LUB 300 metrów/jardów w sprzęcie ABC

  ________  / ________  / ________  _______ # ________

Unoszenie się na powierzchni przez 10 min.*

  ________  / ________  / ________  _______ # ________

WODY BASENOPODOBNE – umiejętności elastyczne
 Przygotowanie i obchodzenie się ze sprzętem*

 ________  / ________  / ________  _______ # ________

 Odłączenie węża od inflatora* 

  ________  / ________  / ________  _______ # ________

 Obluzowana taśma mocująca butlę

  ________  / ________  / ________  _______ # ________

 Zdjęcie i założenie systemu balastowego (powierzchnia)*

  ________  / ________  / ________  _______ # ________

 Awaryjne zrzucenie balastu (lub na WO)*

  ________  / ________  / ________  _______ # ________

Umiejętności nurkowania w ABC
  ________  / ________  / ________  _______ # ________

Suchy skafander – wstępne przeszkolenie
  ________  / ________  / ________  _______ # ________
(Uwaga! Jeżeli wszystkie nurk. na WB, wszystkie umiejętności elastyczne dla nurkowań 
na WB oraz sprawdzian umiejętności pływackich zostały zaliczone u jednego instruktora, 
wymagany jest tylko jeden podpis).

Wszystkie nurk. na WB, wszystkie umiejętności elastyczne dla nurko-
wań na WB oraz sprawdzian umiejętności pływackich zostały zaliczone.

Podpis Instruktora ____________________________________________

Nr PADI___________________  Data________  / ________  / ________
 Dzień              Miesiąc            Rok      

** Zaświadczam, że ten kursant pomyślnie zaliczył tę umiejętność/
ten rozdział/to nurkowanie, zgodnie z wytycznymi w Manualu 
instruktorskim PADI. Posiadam odnowiony status nauczycielski 
Instruktora PADI na bieżący rok.

B. TEORIA  Opcja kursu:  £ Tabela RDP   £ eRDPml   £ Tylko komputer

 Data zaliczenia Zaliczony Zdany Obejrzany Parafka
 Dzień   /  Miesiąc   /  Rok Spr.W Kwiz/Egzamin film OW  Instruktora**   Nr PADI         
Rozdział 1 ________  / ________  / ________ £  _________ £   _________  #  ___________
Rozdział 2 ________  / ________  / ________ £  _________ £   _________  #  ___________
Rozdział 3 ________  / ________  / ________ £  _________ £   _________  #  ___________
Rozdział 4 ________  / ________  / ________ £  _________ £   _________  #  ___________
Rozdział 5 ________  / ________  / ________ £  _________ £   _________  #  ___________
LUB eLearning
Quick Review ________  / ________  / ________ £  _________ £   _________  #  ___________
(Uwaga! Jeżeli wszystkie powyższe sesje teoretyczne zostały zaliczone u jednego instruktora, wymagany jest tylko jeden podpis). 

Wszystkie odnotowane powyżej  sesje teoretyczne zostały zaliczone, a kwizy/egzaminy zdane.

Podpis Instruktora _____________________________________  # ____________  Data________  / ________  / ________
  Dzień               Miesiąc              Rok      

C. WODY OTWARTE
 Data zaliczenia Parafka  Data zaliczenia Parafka
  Dzień   /   Miesiąc   /   Rok Instruktora** Nr PADI # Dzień   /   Miesiąc   /   Rok Instruktora** Nr PADI 
Nurk. 1 ______  / ______  / ______  ______  # ________  Nurk. 3 ______  / ______  / ______  ______  # _________

Nurk. 2 ______  / ______  / ______  ______  # ________  Nurk. 4 ______  / ______  / ______  ______  # _________

WODY OTWARTE - umiejętności elastyczne – Te umiejętności można zaliczać na dowolnym nurkowanie 
szkoleniowym na wodach otwartych.
 Zaliczone na Parafka Instruktora** Nr PADI
1. Usuwanie skurczu* Nurk. # _________   _______  # ___________
2. Wymiana fajka/automat* Nurk. # _________   _______  # ___________
3. Użycie nadmuchiwanej bojki sygnalizacyjnej/DSMB* Nurk. # _________   _______  # ___________
4. Awaryjne zrzucenie balastu (lub na WB)* Nurk. # _________   _______  # ___________
5. Płynięcie po powierzchni z kompasem Nurk. # _________   _______  # ___________
6. Holowanie zmęczonego nurka Nurk. # _________   _______  # ___________
7. Zdjęcie/założenie sprzętu (powierzchnia) Nurk. # _________   _______  # ___________
8. Zdjęcie/założenie balastu (powierzchnia) Nurk. # _________   _______  # ___________
9. CESA (Nurk. 2, 3 lub 4) Nurk. # _________   _______  # ___________
10. Podwodna nawigacja z kompasem (Nurk. 2, 3 lub 4) Nurk. # _________   _______  # ___________
(Uwaga! Jeżeli wszystkie powyższe umiejętności elastyczne zostały zaliczone u jednego instruktora, wymagany jest tylko jeden podpis). 

Wszystkie odnotowane powyżej umiejętności elastyczne dla nurkowań na WO zostały zaliczone.

Podpis Instruktora _____________________________________  # ____________  Data________  / ________  / ________
  Dzień               Miesiąc              Rok      

Oświadczenie kursanta: Rozumiem wymagania szkoleniowe niniejszego kursu i pomyślnie spełniłem wszystkie 
wymagania do uzyskania certyfikatu. Jestem odpowiednio przygotowany do nurkowania w miejscach i warunkach 
podobnych do tych, w których byłem szkolony. Mam świadomość, że aby uczestniczyć w nurkowaniach specja-
listycznych, w nurkowaniach w innych rejonach geograficznych, a także po okresach braku aktywności nurkowej 
dłuższych niż sześć miesięcy zalecane jest dodatkowe szkolenie. Zgadzam się przestrzegać standardów i procedur 
bezpiecznego nurkowania PADI.

Podpis kursanta _____________________________________________________  Data________  / ________  / ________
  Dzień               Miesiąc              Rok      

Wszystkie wymagania do uzyskania certyfikatu PADI Scuba Diver zostały spełnione (zaliczenie sesjiteoretycznych 1, 2, 
3 nurkowań na WB 1, 2, 3, nurkowań na WO 1, 2 oraz wszystkich umiejętności elastycznych oznaczonych gwiazdką *).   

Podpis Instruktora _____________________________________  # ____________  Data________  / ________  / ________
  Dzień               Miesiąc              Rok      

Wszystkie wymagania do uzyskania certyfikatu PADI Open Water Diver zostały spełnione.

Podpis Instruktora _____________________________________  # ____________  Data________  / ________  / ________
  Dzień               Miesiąc              Rok      

Dokumentacja kursanta PADI Open Water Diver i przekazówka

Product No. 10056PL   (Rev. 07/17)  Version 3.08.01 © PADI 2017



 Kwiz 1   A £  B £
A B C D

1 . £	 £	£	 £

2.  £	 £	£	 £

3  £	 £	£	 £

4.  £	 £	£	 £

5.  £	 £	£	 £

6.  £	 £	£	 £

7.  £	 £	£	 £

8.  £	 £	£	 £

9.  £	 £	£	 £

10. £	 £	£	 £

OŚWIADCZENIE KURSANTA:  
Wyjaśniono mi i rozumiem dlaczego moje 
niektóre odpowiedzi zostały uznane za błędne.

_________________________
Podpis kursanta

__________________________
Dzień/Miesiąc/Rok

Product No. 70024PL Ver. 4.0  (06/14) Do użytku z Kwizami kursu Open Water Diver – wersja 4.0 lub późniejsza © PADI 2013

Imię i nazwisko (druk. literami) ________________________________________________ Data  __________

Kurs Open Water Diver – Kwizy 1–4 – Arkusz odpowiedzi
Instrukcje: Zaznacz odpowiedź CAŁKOWICIE wypełniając kwadracik £ poniżej odpowiedniej litery. Jeżeli się pomylisz, wymaż zaznaczenie lub przekreśl 
swoją pierwszą odpowiedź ciemnym X.

 Kwiz 2   A £  B £
A B C D

1.  £	 £	£	 £

2.  £	 £	£	 £

3.  £	 £	£	 £

4.  £	 £	£	 £

5.  £	 £	£	 £

6.  £	 £	£	 £

7.  £	 £	£	 £

8.  £	 £	£	 £

9.  £	 £	£	 £

10. £	 £	£	 £

OŚWIADCZENIE KURSANTA:  
Wyjaśniono mi i rozumiem dlaczego moje 
niektóre odpowiedzi zostały uznane za błędne.

_________________________
Podpis kursanta

__________________________
Dzień/Miesiąc/Rok

 Kwiz 3   A £  B £
A B C D

1.  £	 £	£	 £

2.  £	 £	£	 £

3.  £	 £	£	 £

4.  £	 £	£	 £

5.  £	 £	£	 £

6.  £	 £	£	 £

7.  £	 £	£	 £

8.  £	 £	£	 £

9.    ___ ___ ___ ___

10. £	 £	£	 £

OŚWIADCZENIE KURSANTA:  
Wyjaśniono mi i rozumiem dlaczego moje 
niektóre odpowiedzi zostały uznane za błędne.

_________________________
Podpis kursanta

__________________________
Dzień/Miesiąc/Rok

 Kwiz 4   A £  B £
A B C D

1.  £	 £	£	 £

2.  £	 £	£	 £

3.  Prawda	£				Fałsz	£

4.  £	 £	£	 £

5.  £	 £	£	 £

6.  £	 £	£	 £

7.  £	 £	£	 £

8.  £	 £	£	 £

9.   £	£	£	 £

10. £	 £	£	 £

OŚWIADCZENIE KURSANTA:  
Wyjaśniono mi i rozumiem dlaczego moje 
niektóre odpowiedzi zostały uznane za błędne.

_________________________
Podpis kursanta

__________________________
Dzień/Miesiąc/Rok 

% % % %



Product No. 70024PL   Ver. 4.0  (06/14) Do użytku z Egzaminem końcowym kursu Open Water Diver – wersja 4.0 lub późniejsza © PADI 2013

Imię i nazwisko (druk. literami) ___________________________________  Data  _______  

Kurs Open Water Diver – Egzamin końcowy – Arkusz odpowiedzi
Instrukcje: Zaznacz odpowiedź CAŁKOWICIE wypełniając kwadracik £ poniżej odpowiedniej litery.  
Jeżeli się pomylisz, wymaż zaznaczenie lub przekreśl swoją pierwszą odpowiedź ciemnym X.

Egzamin  A £  B £
A B C D

24. £	 £	 £	 £

25. £	 £	 £	 £
26. £	 £	 £	 £
27. £	 £	 £	 £
28. £	 £	 £	 £
29. £	 £	 £	 £
30. £	 £	 £	 £
31. £	 £	 £	 £
32. £	 £	 £	 £
33. £	 £	 £	 £
34. £	 £	 £	 £
35. ___ ___ ___ ___
36. £	 £	 £	 £
37. £	 £	 £	 £

38. £	 £	 £	 £
39. £	 £	 £	 £
40. £	 £	 £	 £
41. £	 £	 £	 £
42. £	 £	 £	 £
43. £	 £	 £	 £
44. £	 £	 £	 £
45. £	 £	 £	 £
46. £	 £	 £	 £
47. £	 £	 £	 £
48. £	 £	 £	 £
49. £	 £	 £	 £
50. £	 £	 £	 £

A B C D
1. £	 £	 £	 £

2. £	 £	 £	 £

3. £	 £	 £	 £

4. £	 £	 £	 £

5. £	 £	 £	 £

6. £	 £	 £	 £

7. £	 £	 £	 £

8. £	 £	 £	 £

9. £	 £	 £	 £

10. £	 £	 £	 £

11. £	 £	 £	 £
12. Zidentyfikuj poszczególne części automatu.
 Numer ______
 Numer ______
 Numer ______
 Numer ______
 Numer ______
 Numer ______

13. £	 £	 £	 £
14. £	 £	 £	 £
15. £	 £	 £	 £
16. £	 £	 £	 £
17. £	 £	 £	 £
18. £	 £	 £	 £
19. £	 £	 £	 £
20. £	 £	 £	 £
21. £	 £	 £	 £
22. £	 £	 £	 £
23. £	 £	 £	 £

6      Przykład

OŚWIADCZENIE KURSANTA:  Wyjaśniono mi i rozumiem dlaczego moje niektóre odpowiedzi zostały uznane za błędne.
_______________________________________________           __________________________
 Podpis kursanta Dzień/Miesiąc/Rok 

%


