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Ogólna wiedza o podsystemach i urz dzeniach radiowych
GMDSS, stosowanych na obszarze morza A1
1. W skład systemu COSPAS-SARSAT wchodzi blok satelitów poruszaj cych si po orbitach
polarnych. Które z poni szych stwierdze jest prawdziwe:
A. wysoko
B. wysoko
C. wysoko

orbit polarnych wynosi około 3000 km
orbit polarnych wynosi 850 - 1000 km
orbit polarnych wynosi około 240 km

2. Utworzony system GMDSS pozwala na:
A. automatyczne ustanawiania poł cze radiokomunikacyjnych
B. automatyczne ustanawiania poł cze za pomoc kodu sekwencyjnego
C. r czne ustanawiania radiotelegraficznych poł cze statek-l d
3. redni zasi g ł czno ci alarmowej za pomoc DSC w obszarze A1 wynosi:
A. 10 mil morskich
B. 20 mil morskich
C. 50 mil morskich
4. Radiopławy systemu COSPAS-SARSAT mog by uruchomione:
A. automatycznie za pomoc zwalniaka hydrostatycznego, gdy statek tonie
B. przez wpisanie wła ciwego kodu
C. zdalnie z RCC
5. Do nadawania sygnałów alarmowych w obszarze A1 stosowane s :
A. kanał 13
B. kanał 6
C. kanał 70

Praktyczna obsługa urz dze radiowych podsystemów
GMDSS, stosowanych na obszarze morza A1
1. Przetestuj radiopław EPIRB 406 MHz.
A. Poł cz wystaj ce metalowe bolce na bokach radiopławy przewodem o długo ci około
20 cm, obserwuj jej zachowanie, powinno by zgodne z opisem na obudowie
B. Zdejmij radiopław z obudowy i umie j w naczyniu z wod morsk , obserwuj jej
zachowanie, powinno by zgodne z opisem na obudowie
C. Zdejmij radiopław z obudowy, przesu d wigni w poło enie TEST, obserwuj jej
zachowanie, powinno by zgodne z opisem na obudowie
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2. Wywołaj inny statek, przy u yciu radiotelefonu VHF i przeprowad z nim rozmow
rutynow .

A. Obró [P1], wci nij [16], nadaj „znak wywoływanej stacji, 3x znak własnej stacji”, po
zgłoszeniu si wywoływanej stacji prowad rozmow
B. Obró [P1], wci nij [1], wci nij [3], nadaj „znak wywoływanej stacji, 3x znak własnej
stacji”, po zgłoszeniu si wywoływanej stacji prowad rozmow
C. Obró [P1], wci nij [16], nadaj „znak wywoływanej stacji, 3x znak własnej stacji”, po
zgłoszeniu si wywoływanej stacji uzgodnij kanał roboczy, ustaw go i prowad
rozmow
3. Wprowad pozycj geograficzn do przystawki DSC VHF.

A. Obró [VOL], wci nij [FUNC], wci nij [EDIT], wprowad pozycj
B. Obró [VOL], wci nij [CALL], wci nij [EDIT], wprowad pozycj
C. Obró [VOL], wci nij [FUNC], wci nij [>], wci nij [NEXT], wprowad czas i
pozycj , wci nij [NEXT]
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4. Przetestuj przystawk DSC VHF.

A. Obró [VOL], wci nij [FUNC], wci nij [NEXT]
B. Obró [VOL], wci nij [FUNC], wci nij [>] tyle razy, a wyró nione zostanie słowo
Test, wci nij [NEXT]
C. Obró [VOL], wci nij [FUNC], wci nij [CALL], wci nij [NEXT]
5. Uruchom radiopław EPIRB 406 MHz b d c na tratwie ratunkowej.
A. Przywi zabran ze statku radiopław do szalupy i wrzu j do wody
B. Wci nij przycisk ON i umie j mo liwie wysoko na tratwie
C. Wrzu radiopław natychmiast do wody

Regulaminy i podstawowe terminy angloj zyczne
stosowane w słu bie radiokomunikacyjnej morskiej
1. Fala sejsmiczna jest przewidywana przed … UTC.
A. Tsunami waited for by … UTC.
B. Freak wave expected by … UTC.
C. Tsunami expected by .. UTC.
2. Przed ka dym wywołaniem poprzedzaj cym korespondencje w niebezpiecze stwie nale y
u y sygnału niebezpiecze stwa:
A. PAN PAN
B. MAYDAY
C. MAYDAY MAYDAY MAYDAY
3. Emisja G3E to emisja:
A. z modulacj fazy
B. cyfrowa
C. z jednowst gow modulacj amplitudy
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4. W zakresie VHF, operator stacji statkowej mo e nada potwierdzenie odbioru alarmowania
DSC za pomoc :
A. tylko DSC
B. radiotelefonii lub DSC
C. tylko radiotelefonii
5. Stacja nadbrze na to stacja prowadz ca ł czno :
A. ruchu portowego
B. ruchu statków
C. publiczn
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