
Przepisy i etykieta

1 Bez uprawnień można prowadzić jachty żaglowe:

a) o długości kadłuba maksymalnie do 6,5 m

b) o długości kadłuba maksymalnie do 7,5 m 

c) o długości kadłuba maksymalnie do 12 m

2 „Statek żaglowy” w pojęciu przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach 

wodnych to:

a) każdy statek uprawiający żeglugę za pomocą żagli lub silnika pomocniczego

b) każdy statek uprawiający żeglugę za pomocą żagli i równocześnie silnika pomocniczego

c) każdy statek uprawiający żeglugę wyłącznie za pomocą żagli 

3 Co oznacza sygnał: jeden długi dźwięk?

a) „Uwaga” 

b) „Wzywam pomocy”

c) „Niebezpieczeństwo zderzenia”

4 Który z podanych sygnałów nie jest sygnałem wzywania pomocy?

a) powolne podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych w bok

b) jeden długi sygnał dźwiękowy 

c) światło, którym zatacza się kręgi

5 Dwa krótkie dźwięki oznaczają:

a) „Moje maszyny pracują wstecz”

b) „Nie mogę manewrować”

c) „Skręcam w lewo” 

6 Co oznacza sygnał dźwiękowy składający się z jednego krótkiego, jednego długiego i 

dwóch krótkich dźwięków?

a) „Wzywam pomocy”

b) „Nie mogę manewrować”

c) „Zatrzymajcie natychmiast swój statek” 



7 Co oznacza sygnał dźwiękowy składający się z serii podwójnych krótkich dźwięków?

a) „Nie mogę manewrować”

b) „Człowiek za burtą” 

c) „Wzywam pomocy”

8 Co oznaczają powtarzane długie dźwięki?

a) „Człowiek za burtą”

b) „Wzywam pomocy” 

c) „Niebezpieczeństwo zderzenia”

9 Co oznacza powtarzana seria uderzeń w dzwon?

a) „Wzywam pomocy” 

b) „Stoję na mieliźnie”

c) „Niebezpieczeństwo zderzenia”

10 Co oznacza zataczanie kręgów latarką?

a) zwyczajowy gest pozdrowienia innych jachtów w nocy

b) „Wzywam pomocy” 

c) „Mam ciężko rannego na pokładzie”

11 Co oznaczają rakiety wyrzucające czerwone gwiazdy?

a) „Wzywam pomocy” 

b) uroczyste rozpoczęcie regat

c) „Zatrzymajcie natychmiast wasz statek”

12 Co oznacza następujący sygnał świetlny: trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie 

błyski?

a) to informacja o rozpoczęciu regat w 3 klasach równocześnie

b) ostrzeżenie innych jachtów, że istnieje niebezpieczeństwo zderzenia

c) wzywanie pomocy

13 Światła burtowe statku mają następujące kolory:

a) prawe – czerwony, lewe – zielony

b) prawe – zielony, lewe – czerwony 

c) prawe – biały, lewe – żółty



14 Kiedy światła nawigacyjne statku powinny być zapalone?

a) od godz. 20.00 do godz. 06.00 dnia następnego

b) od zachodu do wschodu słońca oraz w warunkach ograniczonej widzialności 

c) od godz. 19.00 do godz. 07.00 dnia następnego

15 Jaki powinien być kolor i kąt świecenia światła masztowego?

a) kolor biały, kąt 225°

b) kolor biały, kąt 135°

c) kolor biały, kąt 180°

16 Jaki powinien być kolor i kąt świecenia światła rufowego?

a) kolor biały, kąt 225° 

b) kolor biały, kąt 135°

c) kolor biały, kąt 195°

17 Jaki powinien być kolor i kąt świecenia światła burtowego prawego?

a) kolor czerwony; kąt 135°

b) kolor zielony; kąt 135°

c) kolor zielony; kąt 112,5° 

18 Jakie światła w nocy może pokazywać mały statek żaglowy?

a) światło masztowe, światła burtowe świecące z jednej latarni i światło rufowe 

b) światła burtowe świecące z jednej latarni i światło masztowe

c) światła burtowe i światło rufowe świecące z tej samej latarni na szczycie masztu

19 Jakie światła w nocy pokazuje mały statek żaglowy korzystający równocześnie z żagli

i silnika:

a) światło masztowe, światła burtowe i światło rufowe 

b) światła burtowe, światło rufowe, oraz światła czerwone nad zielonym umieszczone na 

topie masztu

c) dodatkowe białe światło widoczne ze wszystkich stron

20 Jaki znak oznacza jacht płynący pod żaglami i na silniku w porze dziennej?

a) czarna kula

b) czarny stożek skierowany wierzchołkiem w dół 

c) czarny romb



21 Co oznacza zielona kula wywieszona na maszcie statku?

a) statek przeznaczony do przewozu więcej niż 12 pasażerów

b) prom 

c) statek straży granicznej

22 Co oznacza czarna kula wywieszona na maszcie statku?

a) statek o długości mniejszej niż 20 m, który posiada zezwolenie na przewóz więcej niż 12 

pasażerów

b) prom na uwięzi

c) statek na kotwicy 

23 Jak jest oznaczony w nocy jacht stojący na kotwicy?

a) białe światło widoczne ze wszystkich stron 

b) czerwone światło widoczne ze wszystkich stron

c) zielone światło widoczne ze wszystkich stron

24 W przepisach żeglugi śródlądowej określenie „mały statek” oznacza:

a) statek o długości mniejszej niż 12 m

b) statek o długości mniejszej niż 20 m i nie przystosowany do przewozu więcej niż 15 osób

c) statek o długości mniejszej niż 20 m i nie przystosowany do przewozu więcej niż 12 osób 

25 Statek, który jest zbudowany lub przystosowany do przewozu więcej niż 12 

pasażerów, to wg definicji: 

a) szalupa 

b) statek pasażerski  

c) prom 

26 Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów żeglugowych?

a) kierownik statku 

b) załoga

c) osoba sterująca jachtem



27 Jeśli dwa jachty o napędzie żaglowym płyną lewym halsem i kursami przecinającymi

się, to z drogi ustępuje jacht:

a) mający „wolną” prawą burtę

b) nawietrzny 

c) zawietrzny

28 Etykieta jachtowa to:

a) zbiór przepisów prawa regulujących zachowanie się żeglarzy

b) ustalony i przyjęty sposób zachowania się żeglarzy 

c) zasady ustalone przez kierownika statku obowiązujące na jachcie 

29 Gdzie podnoszona jest bandera na jachcie typu slup bermudzki?

a) pod prawym salingiem 

b) na topie masztu 

c) na flagsztoku na rufie jachtu 

30 Gdzie podnoszona jest bandera na jachcie typu slup gaflowy płynącym pod żaglami?

a) na topie masztu 

b) na flagsztoku na rufie jachtu

c) pod pikiem gafla 

31 Ile podwójnych uderzeń w dzwon – szklanek – wybijamy o godzinie 13.00 i 19.00?

a) jedna i trzy szklanki

b) dwie i jedna szklanka 

c) dwie i cztery szklanki

32 Który jacht ma pierwszeństwo?

a) płynący prawym halsem

b) płynący lewym halsem

c) płynący na silniku

33 Który jacht ma pierwszeństwo?

a) wchodzący do portu

b) wychodzący z portu

c) oba



34 Który jacht ma pierwszeństwo podczas żeglugi po rzece?

a) płynący z prądem 

b) płynący pod prąd 

c) płynący w górę rzeki

35 Który jacht ma pierwszeństwo: wyprzedzany czy wyprzedzający?

a) wyprzedzający

b) wyprzedzany 

c) oba

36 Który jacht z poniższych przykładów ma pierwszeństwo przed pozostałymi?

a) motorowy

b) żaglowy

c) z oznakowaniem „nie mogę manewrować” 

37 Jeżeli jachty płyną tym samym halsem, to który z nich ma pierwszeństwo?

a) nawietrzny 

b) zawietrzny 

c) o większym zanurzeniu

38 Gdy na szlaku spotkają się jachty: motorowy, żaglowy, wiosłowy, pierwszeństwo 

będzie miał jacht:

a) motorowy, żaglowy, wiosłowy

b) żaglowy, wiosłowy, motorowy

c) wiosłowy, żaglowy, motorowy 

39 Jednostki uprzywilejowane to:

a) WOPR, straż graniczna, policja, statki pożarnicze, biorące udział w akcji ratowniczej 

b) kutry rybackie, trałowce, statki wycieczkowe

c) rowery wodne, kajaki, łodzie wiosłowe

40 Sygnał dźwiękowy „człowiek za burtą” to:

a) cztery krótkie dźwięki            

b) seria krótkich podwójnych dźwięków 

c) powtarzające się długie dźwięki lub uderzenia w dzwon



41 Sygnał dźwiękowy „zmieniam kurs w lewo” to:

a) 2 krótkie dźwięki           

b) 1 krótki dźwięk

c) 3 krótkie dźwięki       

      

42 Sygnał dźwiękowy „zatrzymajcie natychmiast statek” to:

a) seria bardzo krótkich dźwięków    

b) seria krótkich podwójnych dźwięków           

c) 1 krótki, 1 długi i 2 krótkie dźwięki 

43 Sygnał dźwiękowy „zmieniam kurs w prawo” to:

a) 4 krótkie dźwięki            

b) 2 krótkie dźwięki              

c) 1 krótki dźwięk         

44 Sygnał dźwiękowy „moje maszyny pracują wstecz” to:

a) 3 krótkie dźwięki              

b) 4 krótkie dźwięki            

c) 2 krótkie dźwięki             

45 Wskaż obowiązkowe wyposażenie jachtu posiadającego kuchenkę i silnik:

a) nie ma obowiązkowego wyposażenia takiego jachtu

b) gaśnica, wiadro, koc gaśniczy 

c) wąż strażacki, pompa zaburtowa, toporek strażacki

46 Wskaż organy upoważnione do kontroli jachtu na wodzie:

a) Ochotnicza Straż Wodna, Państwowa Staż Pożarna, Państwowa Inspekcja Ruchu 

Drogowego

b) Sanepid, Kuratorium Oświaty, Państwowa Inspekcja Pracy, NIK

c) Inspektorat Żeglugi Śródlądowej, Policja, Straż Graniczna 

47 Jak powinien się zachować kierownik statku, jeżeli jest pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających?

a) nie może prowadzić statku w dzień

b) nie może prowadzić statku z załogą

c) nie może prowadzić statku 



48 Kiedy statek żaglowy uważa się za statek o napędzie mechanicznym?

a) jeżeli płynie pod żaglami i na silniku lub tylko na silniku 

b) jeżeli posiada silnik stacjonarny

c) jeżeli posiada jakikolwiek silnik

49 Co oznacza określenie „statek na postoju”?

a) oznacza statek lub inny obiekt pływający bez włączonego napędu, swobodnie dryfujący

b) oznacza statek lub inny obiekt pływający przycumowany do dryfkotwy

c) oznacza statek lub inny obiekt pływający stojący pośrednio lub bezpośrednio na kotwicy 

lub przycumowany do brzegu 

50 Obowiązek rejestracji obejmuje jachty żaglowe:

a) o długości kadłuba powyżej 10 m

b) o długości kadłuba powyżej 5 m

c) o długości kadłuba powyżej 12 m 

51 O godzinie 15.00 wybijamy:

a) cztery szklanki

b) trzy szklanki 

c) dwie szklanki

52 Za stan techniczny oraz bezpieczeństwo na jachcie podczas rejsu odpowiedzialny 

jest:

a) właściciel jachtu (armator)

b) cała załoga

c) sternik (kapitan) jachtu 

53 Jachtem pod żaglami należy pływać:

a) wolno

b) bezpiecznie 

c) tak, aby było jak najwięcej przechyłów

54 Manewrując jachtem na silniku, należy:

a) pływać na najmniejszych obrotach

b) pływać na największych obrotach

c) dostosować prędkość do panujących warunków 



55 Czy żeglarz jachtowy może prowadzić jacht w porze nocnej?

a) tylko jacht żaglowy wyposażony w silnik pomocniczy

b) tylko jacht posiadający stosowne światła nawigacyjne

c) tylko jacht posiadający stosowne światła nawigacyjne i tylko na wodach, na których 

żegluga w nocy jest dozwolona

56 Co oznacza powtarzana seria uderzeń w dzwon?

a) „Wzywam pomocy”

b) „Stoję na mieliźnie”

c) „Stoję na kotwicy”

57 Co oznacza rakieta spadochronowa paląca się czerwonym płomieniem?

a) koniec regat

b) początek regat 

c) sygnał wzywania pomocy

58 O godzinie 14.00 wybijamy:

a) cztery szklanki

b) trzy szklanki

c) dwie szklanki 

59 Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest:

a) ukończone 12 lat, zdanie egzaminu, założenie wniosku o wydanie patentu i dokonanie 

opłaty za patent

b) ukończenie 14 lat, zdanie egzaminu, założenie wniosku o wydanie patentu i dokonanie 

opłaty za patent 

c) ukończone 15 lat, zdanie egzaminu, założenie wniosku o wydanie patentu i dokonanie 

opłaty za patent

60 Etykieta jachtowa jest to:

a) państwowy kodeks praw obowiązujących na statku

b) nazwa jachtu wypisana na ozdobnej tablicy

c) zbiór obyczajów, zasad i reguł obowiązujących żeglarzy na jachcie, w porcie i w 

stosunkach między sobą 



61 Przed wejściem na obcy jacht należy:

a) spytać o zgodę prowadzącego lub właściciela jachtu 

b) nauczyć się kilku podstawowych węzłów żeglarskich

c) posiadać jakikolwiek stopień żeglarski

62 Bandera podczas żeglugi śródlądowej jest:

a) flagą państwową z trójkątnym wycięciem

b) flagą państwową z godłem Polski na białym tle

c) flagą państwową RP 

63 Jak nazywa się drzewce rufowe, na którym podnosi się banderę?

a) wystrzał

b) flagsztok 

c) bukszpryt

64 Zawody jednostek pływających to:

a) regaty 

b) rajd

c) rejs

65 Pierwszeństwo przejazdu pod mostami i przez uciążliwe miejsca mają statki:

a) płynące w górę rzeki

b) o długości powyżej 12 m

c) płynące w dół rzeki 

66 Statek wchodzący do portu: 

a) ma pierwszeństwo

b) ustępuje statkowi wychodzącemu z portu 

c) powinien nadać krótki sygnał dźwiękowy

67 O wypadkach, w których doszło do śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała, znacznej 

szkody materialnej, uszkodzenia budowli wodnej lub zatonięcia statku, należy 

zawiadomić:

a) Urząd Żeglugi Śródlądowej, policję, ubezpieczyciela 

b) rodzinę osoby poszkodowanej, ubezpieczyciela

c) policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe



68 Krótki sygnał dźwiękowy trwa:

a) ok. 5 sekund

b) ok. 1 sekundy 

c) ok. 3 sekund

69 Długi sygnał dźwiękowy trwa:

a) ok. 1 sekundy

b) ok. 0,5 sekundy

c) ok. 4 sekund 

70 W warunkach ograniczonej widoczności pojedynczy statek w ruchu nadaje:

a) jeden długi dźwięk powtarzany z przerwami nie dłuższymi niż 1 minuta 

b) trzy długie dźwięki powtarzane co 5 minut

c) trzy krótkie dźwięki powtarzane co 5 minut

71 Każde światło burtowe oświetla nieprzerwany łuk widnokręgu o kącie:

a) 112, 5° 

b) 135°

c) 225°

72 Gdy w nocy widzisz statek niosący światło białe i zielone, to jest to:

a) rufa tego statku

b) lewa burta tego statku

c) prawa burta tego statku 

73 Statek żaglowy powinien pokazywać w nocy światła:

a) tylko rufowe

b) tylko burtowe

c) burtowe i rufowe



74 Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu określają 

hierarchię uprzywilejowania statków, według której pierwszeństwo mają kolejno:

a) statek nie odpowiadający za swoje ruchy, statek o ograniczonej zdolności manewrowej, 

statek zajęty połowem, statek żaglowy, statek mechaniczny 

b) statek o ograniczonej zdolności manewrowej, statek nie odpowiadający za swoje ruchy, 

statek zajęty połowem, statek żaglowy, statek mechaniczny

c) statek zajęty połowem, statek nie odpowiadający za swoje ruchy, statek o ograniczonej 

zdolności manewrowej, statek żaglowy, statek mechaniczny

75 Na morzu statek o długości mniejszej niż 20 m lub statek żaglowy:

a) jest uprzywilejowany i ma pierwszeństwo przed statkiem zajętym połowem

b) powinien ustępować statkom o napędzie mechanicznym

c) nie powinien przeszkadzać w bezpiecznym przejściu statkowi o napędzie mechanicznym, 

idącemu torem kierunkowym 

76 Dwa światła masztowe, światła burtowe i rufowe niesie nocą:

a) statek o napędzie mechanicznym o długości mniejszej niż 50 m w drodze

b) statek o napędzie mechanicznym o długości 50 m lub większej w drodze 

c) statek o napędzie mechanicznym o długości mniejszej niż 12 m w drodze

77 Statek nie odpowiadający za swoje ruchy, nie posuwający się po wodzie, oznaczony 

jest w nocy:

a) dwoma czerwonymi światłami umieszczonymi jedno nad drugim 

b) dwoma białymi światłami umieszczonymi jedno nad drugim

c) trzema czerwonymi światłami umieszczonymi jedno nad drugim

78 Cumowanie w kanałach jest:

a) dozwolone do 15 minut

b) dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych 

c) możliwe tylko na biegowo

79 Cumowanie statku do znaku żeglugowego jest:

a) dozwolone

b) zabronione w trudnych warunkach pogodowych

c) zabronione 



80 Dopuszczalna prędkość żeglugi w wąskich przejściach między akwenami to:

a) określona jest przepisami lokalnymi

b) 6 km/godz.

c) 10 km/godz. 

81 Żeglarz jachtowy uprawniony jest na wodach morskich do prowadzenia jachtów 

żaglowych:

do 12 m długości kadłuba

do 20 m2 żagla 

bez ograniczeń

82 Jeśli dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się i płyną prosto na siebie 

lub prawie prosto na siebie, to:

a) oba ustępują zmieniając kurs w prawo 

b) płynący prawym halsem ma pierwszeństwo

c) większy ma pierwszeństwo

83 Jeżeli dwa statki o napędzie mechanicznym płyną kursami kolizyjnymi i w pod 

kątem prostym stosunku do siebie, to:

a) płynący po lewej ma pierwszeństwo

b) płynący po prawej ma pierwszeństwo

c) oba ustępują sobie w prawą stronę 

84 Jeśli dwa jachty żaglowe płyną kursami przecinającymi się i tym samym halsem, to 

pierwszeństwo ma jacht:

a) płynący po stronie zawietrznej

b) płynący po stronie nawietrznej 

c) większy

85 Wypadek żeglugowy to zdarzenie:

a) związane tylko z żaglówkami 

b) związane z ruchem lub postojem statku 

c) związane tylko ze zdarzeniami w porcie lub śluzie



86 Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:

a) Statek żaglowy ustępuje łodzi wiosłowej 

b) Gdy dwa statki o napędzie mechanicznym płyną kursem kolizyjnym, statek płynący 

lewym halsem ustępuje

c) Statek o napędzie mechanicznym ustępuje statkowi żaglowemu

87 Jak nazywa się przyrząd pomocny w wyznaczaniu kursu na mapie?

a) trójkąt nawigacyjny

b) kąt

c) ekierka

88 Gdzie na mapie morskiej sprawdza się odległość odmierzoną przenośnikiem?

a) na dolnej podziałce

b) na bocznej podziałce 

c) w tabeli odległości

89 Jak nazywa się książka opisująca akweny i porty?

a) nawigacja

b) locja 

c) rejestr

90 Jak nazywa się przyrząd, dzięki któremu sternik może utrzymywać prawidłowy 

kurs, kiedy nie ma kontaktu wzrokowego z lądem?

a) kompas 

b) bulaj

c) namiernik

91 Jak nazywa się przyrząd służący do pomiaru prędkości łodzi?

a) marsel

b) log 

c) sonda



92 Jakiej toalety można używać na jachcie śródlądowym?

a) chemicznej 

b) zaburtowej

c) nie należy używać toalety

93 Żeglarzy wpływających do portu obowiązuje:

a) kompletny strój 

b) krótko ścięte włosy

c) salut armatni

94 Jak należy zachować się, przepływając koło przylądka Westerplatte?

a) należy oddać salut banderą 

b) należy oddać salwę honorową

c) należy zachowywać się zwyczajnie

95 Jak nazywa się tradycyjny system bicia w dzwon informujący o aktualnej godzinie?

a) bicie piany

b) bicie szklanek 

c) zegarynka

96 Jaki kształt ma przenośnik nawigacyjny?

a) cyrkla 

b) trójkąta 

c) linijki

97 Jak nazywa się graficzna podziałka wskazująca kierunki świata, która umieszczana 

jest w tle tarczy kompasu?

a) tło

b) róża wiatrów 

c) kierunkowskaz

98 Co to jest mapa generalna?

a) mapa morska o bardzo dokładnej linii brzegowej 

b) mapa morska obejmująca duży obszar 

c) mapa morska zawierająca plany portów



99 Ile mierzy mila morska?

a) 10 kabli 

b) 200 barów

c) 1655 metrów

100 Co jest najważniejszą z punktu widzenia nawigatora cechą odwzorowania 

Merkatora stosowanego na mapach morskich? 

a) wierność powierzchni 

b) wierność kątów 

c) wierność skali na wszystkich równoleżnikach

101 Gdzie należy opróżniać toalety chemiczne?

a) w portach w specjalnie przystosowanych miejscach 

b) nie bliżej niż 25 metrów od brzegu jeziora

c) wyłącznie na dużych jeziorach (powyżej 150 km kwadratowych) lub w wodach płynących 

(rzekach)

102 Co to znaczy, że na danym akwenie można pływać w porze dziennej?

a) od świtu do zmierzchu 

b) od 6.00 do 22.00

c) w godzinach wskazanych w tabeli dziennej – w zależności od długości dnia w danym 

miesiącu

103 Do prowadzenia jakich jachtów żaglowych po wodach śródlądowych uprawnia 

patent żeglarza jachtowego?

a) do 7,5 m długości pokładu

b) wszystkich 

c) do 6 osób załogi

104 W jaki sposób pokazujemy, że na jachcie panuje żałoba?

a) poprzez podniesienie bandery do połowy wysokości 

b) poprzez przesłonięcie bandery czarną szarfą

c) poprzez powieszenie czarnej bandery 



105 Komu, według zasad etykiety żeglarskiej, należy na jachcie okazywać szczególny 

szacunek?

a) kapitanowi 

b) najmłodszemu członkowi załogi

c) kobiecie w ciąży

106 Co oznacza błękitna wstęga na topie masztu jachtu wracającego z morza?

a) narodziny dziecka podczas rejsu (w przypadku wstęgi błękitnej – chłopca)

b) że jacht wraca z długiego rejsu, a każdy milimetr wstęgi to jedna mila morska przebyta 

przez jacht

c) wstęgę wieszamy podczas uroczystości państwowych bądź klubowych

107 Oddanie salutu banderą polega na:

a) opuszczeniu bandery na dół i ponownym jej podniesieniu

b) opuszczeniu bandery do połowy wysokości i  ponownym jej podniesieniu 

c) trzykrotnym opuszczeniu i podniesieniu bandery

108 Pora dzienna według przepisów, to okres:

a) od godz. 08.00 do zachodu słońca

b) od wschodu do zachodu słońca 

c) od wschodu słońca do godz. 22.00 

109 Organ upoważniony do kontroli jachtu na wodach śródlądowych, to:

a) Inspektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej 

b) Kontroler Śródlądowego Ruchu Żeglugowego

c) Wizytator Żeglugi Śródlądowej

110 Płynąc jachtem żaglowym lewym halsem i na silniku, ustępujesz drogi:

a) tylko jachtom żaglowym płynącym prawym halsem

b) jachtom o napędzie żaglowym, jednostkom bez napędu, jachtom o napędzie 

mechanicznym nadpływającym z prawej strony 

c) tylko jednostkom bez napędu



111 Ile szklanek wybija się o godzinie 1100?

a) jedną

b) dwie

c) trzy 

112 Czy jacht o długości 10 m podlega obowiązkowi rejestracji?

a) nie, bo temu obowiązkowi podlegają jachty powyżej 12 m 

b) tak, bo ma więcej niż 7,5 m

c) tak, bo ma dokładnie taką długość, jaka podlega obowiązkowi rejestracji

113 Zauważona na innej jednostce żółta kula wywieszona w części dziobowej oznacza:

a) jednostkę holowaną 

b) wzywanie pomocy

c) połów za pomocą sieci

114 Przepisy prawa miejscowego określające szczegółowe warunki bezpieczeństwa 

ruchu na śródlądowych drogach wodnych wydają:

a) Zarządy Dróg Wodnych

b) Komisariaty Policji Wodnej

c) Urzędy Żeglugi Śródlądowej  

115 Które z dokumentów powinna mieć przy sobie osoba prowadząca jacht, o długości 

przekraczającej 7,5 m?

a) patent żeglarski 

b) patent żeglarski i książeczkę żeglarską

c) patent żeglarski i kartę pływacką

116 Patent żeglarza jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów:

a) jednomasztowych

b) dwumasztowych

c) o dowolnej liczbie masztów 



117 Jakie światła powinien nosić statek żaglowy o długości do 7 m?

a) światła burtowe (zielone i czerwone), rufowe (białe) oraz dodatkowe białe światło na 

maszcie 

b) światło białe widoczne ze wszystkich stron i przy zbliżaniu innych statków drugie białe 

światło (oświetlenie żagla)

c) białe światło

118 Czy istnieje obowiązek zapoznania się z lokalnymi przepisami żeglugowymi?

a) tak 

b) nie

c) nie dotyczy małych statków sportowych i turystycznych

119 Proporzec klubowy na jachcie należy nosić:

a) pod lewym salingiem 

b) na rufie jachtu

c) na topie masztu

120 Jak wygląda znak zakaz cumowania?

a)  

b) 

c) 

121 Jak wygląda znak zakaz wyprzedzania?

a)  

b) 

c) 



122 Jak wygląda znak nakazu zatrzymania się w określonych warunkach?

a)  

b) 

c) 

123 Jak wygląda znak nakazu nieprzekraczania podanej szybkości?

a)  

b) 

c) 


