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    P R O T O K Ó Ł NR .................../......................../………..….         

 EGZAMIN PRAKTYCZNY NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI PILOTA STATKU POWIETRZNEGO O MAKSYMALNEJ 

MASIE STARTOWEJ DO 495 kg  (UACP) / UHP(L) 
 

1 Dane kandydata 

Nazwisko kandydata  Imię   

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Typ i numer ŚK / PESEL…………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

2 DANE O LOCIE   

Typ śmigłowca  Znaki rejestracyjne  

Lotnisko startu  Lotnisko docelowe  

 

2a PRZEBIEG LOTU  

Data 
 

Czas startu Czas lądowania Czas lotu uwagi 
 godz. min godz. min godz. min 

        
        
        
        
        
        

 

3 WYNIK KOŃCOWY EGZAMINU   

Zaliczony (*)   Niezaliczony (*)   

 

4 Uwagi  

 

 

 

 

UPRAWNIENIE 

Uprawnienie Data ważności Uprawnienie Data ważności 

    
 

Miejsce i data  
Typ i nr świadectwa kwalifikacji 
egzaminatora 

 

Podpis 
Egzaminatora 

 
Nazwisko egzaminatora 
(czytelne) 

 

Podpis kandydata  Nr upoważnienia egzaminatora  

(*) niepotrzebne skreślić  

Otrzymują: 
1. Sekretariat LKE, 2. Egzaminator a/a. 3. Egzaminowany kandydat 
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Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr  ……………/………………/…………….. 

Uwaga:  we wszystkich częściach egzaminu podlegają sprawdzaniu umiejętności lotnicze w zakresie: 
posługiwania się listą kontrolną czynności i wyposażeniem śmigłowca; obsługi i bieżącej oceny zdatności śmigłowca  
i wyposażenia; pilotowania śmigłowca wg zewnętrznych punktów oceny położenia w locie z widocznością.                        

CZĘŚĆ 1 – CZYNNOŚCI PRZED LOTEM (PRZYGOTOWANIE DO LOTU) Ocena Podpis 

A.  Przygotowanie pilota do lotu:  
a) znajomość śmigłowca (np. dziennik techniczny, paliwo, masa i wyważenie, osiągi), 
planowanie lotu, NOTAM; 

  

b) analiza pogody, wykreślenie trasy lotu, niezbędne obliczenia nawigacyjne, zebranie 
informacji operacyjnych. 

  

B.  Przegląd kabiny pilota, procedury uruchomienia śmigłowca      

C.  Sprawdzenie przyrządów nawigacyjnych i łączności, wybór i ustawienie częstotliwości      

D.  Procedury przedstartowe ( w tym sprawdzenie mocy)   

E.  Współpraca z organami ATC, procedury radiotelefoniczne      

CZĘŚĆ 2 – MANEWRY W ZAWISIE, PILOTAŻ W OGRANICZONYM TERENIE Ocena Podpis 

A.  Start i lądowanie (oderwanie i przyziemienie), kołowanie, podlot      

B.  Zawis z wiatrem czołowym, bocznym i tylnym   

C.  Zwroty na ustalonej wysokości, 90/180/360° w lewo i w prawo    

D.  Manewrowanie na ustalonej wysokości przód / bok / tył   

E.  Symulowana awaria silnika w zawisie      

F.  Starty (różne profile)      

G.  Start z wiatrem bocznym i tylnym (jeżeli możliwe)   

H.  Start przy maksymalnej masie startowej (rzeczywistej lub symulowanej)      

I.  Podejścia do lądowania (różne profile)      

J.  Lądownia i starty w terenie przygodnym / pochyłym    

K.  Start i lądowanie z ograniczoną mocą      

L.  
Autorotacje, (Egzaminator wybiera dwa manewry z następującego zakresu: autorotacja 
podstawowa, maksymalnego zasięgu, na małej prędkości, z zakrętem o 360°)      

  

M.  Lądowanie autorotacyjne   

N.  Imitacja  lądowania przymusowego z odzyskaniem mocy      

CZĘŚĆ 3  - NAWIGACJA I PROCEDURY PODCZAS PRZELOTU. Ocena Podpis 

A.  Nawigacja i orientacja na różnych wysokościach lotu, czytanie mapy      

B.  
Utrzymanie  wysokości bezwzględnej lub względnej, prędkości i kierunku, obserwacja 
przestrzeni oraz nastawienie wysokościomierza    

  

C.  

Monitorowanie przebiegu lotu, dziennik nawigacyjny, zużycie paliwa, maksymalny czas lotu, 
przybliżony czas przylotu, ocena błędu w utrzymaniu nakazanej linii drogi i powrót na nią po 
odchyleniu, monitorowanie przy użyciu przyrządów. 
 
odchyleniu, monitorowanie przy użyciu przyrządów    

  

D.  Analiza warunków meteorologicznych, planowanie wariantów trasy    

E.  Unikanie kolizji (procedury obserwacji zewnętrznej)        

F.  Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego ATC    

CZĘŚĆ 4 –  PROCEDURY LOTU I MANEWRY Ocena Podpis 

A.  Lot poziomy, utrzymanie kursu, wysokości bezwzględnej lub względnej i prędkości      

B.  Zakręty na wznoszeniu i zniżaniu na wskazany kurs      

C.  Utrzymanie minimalnej / maksymalnej prędkości manewrowej   

D.  
Zakręty w locie poziomym ze średnim i maksymalnym przechyleniem  o 180 i 360 w lewo  
i w prawo   

  

(*) Niepotrzebne skreślić  
(**)Niektóre z tych ćwiczeń mogą być łączone, według uznania Egzaminatora (FE) 
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CZĘŚĆ 5 – PROCEDURY W SYTUACJACH ANORMALNYCH I AWARYJNYCH  
                           (SYMULOWANE GDZIE JEST TO WYMAGANE) 

OCENA  PODPIS 

 Egzaminator wybiera 4 z następujących elementów 

A.  
Niesprawność silnika, w tym awaria regulatora prędkości obrotowej, oblodzenie gaźnika lub 
silnika, instalacji olejowej, według wymagania   

  

B.  Nieprawidłowe działanie instalacji paliwowej      

C.  Nieprawidłowe działanie instalacji elektrycznej      

D.  
Nieprawidłowe działanie instalacji hydraulicznej, w tym podejście i lądowanie bez pracującej 
instalacji hydraulicznej, według wymagania    

  

E.  
Nieprawidłowe działanie wirnika nośnego lub systemu równoważenia momentu obrotowego 
(jedynie na symulatorze FFS lub omówienie teoretyczne)    

  

F.  Awaria sterowania śmigłem ogonowym lub napędu śmigła ogonowego (omówienie)   

G.  
Czynności w przypadku pożaru, w tym kontrola wykrywania i usuwania dymu, według 
wymagania    

  

H.  
Inne procedury w sytuacjach anormalnych i awaryjnych przewidziane w odpowiedniej 
instrukcji użytkowania w locie      

 (**)Niektóre z tych ćwiczeń mogą być łączone, według uznania Egzaminatora (FE) 

 Oceny: zaliczył  ZAL, nie zaliczył NZ 

 
 
 
 
 
 
 


