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P R O T O K Ó Ł Nr ............./.............../.............. 

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA UPRAWNIENIE / PRZEDŁUŻENIE / WZNOWIENIE UPRAWNIENIA INSTRUKTORA INS(*), 
INSTRUKTORA SZKOLENIA METODĄ NA LINĘ INS(SL) (*), INSTRUKTORA SZKOLENIA METODĄ AFF INS(AFF) (*) 

 

Nazwisko kandydata  Imię  

Świadectwo 
kwalifikacji, numer 

 
PESEL 

 

 

1 Dane o skoku - ucznia  

Typ spadochronu  Miejsce skoku  

Typ statku powietrznego  

  

2 Przebieg skoku ucznia  

Data Wysokość skoku Opóźnienie otwarcia Zadanie Uwagi 

     

     

     

3 Wynik końcowy egzaminu  

Zaliczony (*)     Niezaliczony (*)      

4 Uwagi 

 

 

 

 

 

 

UPRAWNIENIA  

Uprawnienie Data ważności Uprawnienie Data ważności 

   
 
 

Miejsce i data  
Typ i nr Świadectwa Kwalifikacji 
egzaminatora 

 

Podpis egzaminatora  Nazwisko egzaminatora   

Podpis kandydata  Nr upoważnienia Egzaminatora  

 

(*) niepotrzebne skreślić  

Otrzymują: 
                      1. sekretariat LKE, 2. osoba egzaminowana, 3.egzaminator a/a.   
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Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr ............/................./............... 
 

*CZĘŚĆ 1 – USTNE SPRAWDZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OCENA  PODPIS 

A 

Psychologia, pedagogika, prawo lotnicze i przepisy kierowania ruchem lotniczym na lotniskach 
niekontrolowanych i kontrolowanych, meteorologia, metodyka szkolenia, organizacja lotów 
połączonych z wykonywaniem skoków spadochronowych, łączność radiowa – kierowanie lotami 
związanymi z wyrzucaniem skoczków spadochronowych, pierwsza pomoc, ogólne 
bezpieczeństwo lotów i skoków, ogólna wiedza o spadochronie 

  

B 
Metodyka i organizacja szkolenia uczniów skoków i skoczków spadochronowych, zasady 
wykonywania skoków spadochronowych metodą AFF, organizacja lotów połączonych z 
wykonywaniem skoków spadochronowych metodą AFF, ogólne bezpieczeństwo lotów i skoków 

  

**CZĘŚĆ 2 – PRZYGOTOWANIE DO SKOKU   

A 
Umiejętność kontroli szkolonego skoczka podczas przygotowania do skoku, metodą sprawdzania 
wiadomości.   

B 
Umiejętność wykrywania błędów podczas przygotowania i zakładaniu spadochronu przez 
szkolonego skoczka i ich poprawianie   

C 
Umiejętność sprawdzenia zrozumienia przez szkolonego skoczka 
wyznaczonego zadania   

**CZĘŚĆ 3 - SZCZEGÓLNE PRZYPADKI OCENA  PODPIS 

A 
Umiejętność omówienia sytuacji niebezpiecznych oraz czynności w celu ich likwidacji w czasie 
skoku.   

**CZĘŚĆ 4 – WYKONANIE SKOKU PRZEZ UCZNIA OCENA  PODPIS 

A 
Umiejętność wykrywania błędów popełnionych przez szkolonego skoczka w czasie skoku i 
lądowania oraz ich poprawianie.   

**CZĘŚĆ 5 - METODYKA OCENA  PODPIS 

A 
Umiejętność omawiania błędów popełnionych przez szkolonego skoczka podczas całego skoku i 
udzielania wskazówek w celu ich poprawy.   

B 
Sposób przygotowania i omówienia pierwszego samodzielnego skoku przez szkolonego skoczka 
oraz jego omówienie po skoku   

C Metodyka prac instruktora, sposób prowadzenia ocen wykonanego zadania.   

D Kierowanie skokami z wykorzystaniem radiostacji   

***CZĘŚĆ 6 – INS(AFF) OCENA  PODPIS 

A 
Sposób przygotowania i omówienia pierwszego skoku szkolonego skoczka oraz jego omówienie 
po skoku   

B 
Umiejętność korygowania błędów popełnionych przez szkolonego skoczka podczas całego skoku 
i udzielania wskazówek w celu ich poprawy.   

C Metodyka prac instruktora AFF, sposób prowadzenia ocen wykonanego zadania.   

 

* Część 1 A - dotyczy ustnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności na przedłużenie/wznowienie uprawnień INS i INS(SL) 
* Część 1 B - dotyczy ustnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności na przedłużenie/wznowienie uprawnień INS(AFF) 
**Część 2, 3, 4, 5 - dotyczy sprawdzenia umiejętności na uprawnienia INS i INS(SL)  
*** Część 2, 3, 4, 5 i 6- dotyczy sprawdzenia umiejętności na uprawnienie INS(AFF)  

    Oceny: zaliczył (ZAL), nie zaliczył (NZ) 
 

 


