
Komisja Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu

Test egzaminacyjny na Kartę Taternika

Imię i nazwisko: Data: . .

Zaznacz poprawne odpowiedzi, wpisując w odpowiednią kratkę krzyżyk .X Nie wpisuj niczego w pola objęte
podwójną linią — posłużą one egzaminatorowi do obliczenia sumy zdobytych punktów.

1. Schodzenie drogą wspinaczkową jest trudne dla:

a. zarówno dla prowadzącego jak i dla drugiego wspinacza;

b. tylko dla drugiego;

c. tylko dla prowadzącego.

2. Czy przy wyciąganiu partnera przy pomocy metody U długość liny pozostającej do użytku
przez ratownika ma znaczenie?

a. Tak.

b. Nie.

3. Połączenie opozycyjne kostek to termin oznaczający:

a. osadzenie i połączenie kostek tak, aby każda kostka oddzielnie przejmowała udar i dzia-
łała kierunkowo w dół lub w górę;

b. osadzenie kostek w sposób taki aby po połączeniu pętlą z taśmy i lub liny w miarę
równomiernie przejmowały obciążenie.

4. Czy trudne lub grożące lotem miejsce lepiej jest pokonywać

a. na początku wyciągu wspinaczkowego;

b. pod koniec wyciągu wspinaczkowego?

5. Co oznacza termin „skrócenie haka”?

a. Założenie na wystającym trzonie haka taśmy lub pętli w celu zmniejszenia długości
ramienia dźwigni.

b. Wpięcie karabinka jak najbliżej skały poprzez nasunięcie go na trzon haka.

c. Obcięcie piłą trzonu haka.

6. Ile karabinków osobistych powinien mieć ze sobą wspinacz ?

a. do użytku wspinacza w działaniach autoasekuracyjnych dwie sztuki.

b. do użytku zespołu wspinaczkowego 3 sztuki na osobę.

7. Ze szczeliny wystaje ok. 1/4 sztywnego trzonu frienda, co zrobić by użyć go bezpiecznie?

a. Użyć pętli do skrócenia ramienia działania udaru.

b. Wepchnąć go głębiej.

c. Wpiąć karabinek najbliżej krzywek, używając np. otworów w trzonie frienda.

8. Wysoki przyrząd zjazdowy to termin oznaczający:

a. wpięcie przyrządu zjazdowego powyżej węzła zaciskowego;

b. wpięcie przyrządu zjazdowego do uprzęży za pośrednictwem pętli/taśmy;

c. wpięcie przyrządu zjazdowego poniżej węzła zaciskowego.
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9. Linę wspinaczkową najlepiej jest przechowywać:

a. w plecaku, w stanie zwiniętym;

b. w pokoju, powieszoną na ścianie;

c. w szafie, w stanie luźnym.

10. Ze szczeliny wystaje tylko mały fragment ucha haka. Nie da się wpiąć karabinka. Jak możesz
sobie poradzić aby z niego skorzystać?

a. Przełożyć cięgno kostki przez ucho haka,

b. Przewlec cienką pętlę np. z „dyneemy”.

c. Wybić trochę hak aby bardziej wystawał ze szczeliny.

11. Wyjaśnij oznaczenie H© umieszczone na karabinku:

a. karabinek preferowany do użycia z węzłem HMS;

b. karabinek preferowany do używania na stanowiskach;

c. karabinek osobisty.

12. Czy można wykorzystać hak, który „nie wszedł” po ucho?

a. Nie, w żadnym wypadku.

b. Tak, po podjęciu dodatkowych czynności .

13. Współczynnik odpadnięcia to:

a. stosunek długości lotu do długości pracującej liny;

b. długość lotu nad stanowiskiem;

c. odległość lotu od ostatniego punktu przelotowego.

14. Wyjście prowadzącego na pełną długość liny:

a. uniemożliwia asekurację dynamiczną,

b. utrudnienia kontakt wzrokowy i słuchowy z partnerem,

c. pogarsza współczynnik odpadnięcia.

15. Do jakiej czynności używamy karabinka i węzła HMS?

a. Asekuracji i zjazdu.

b. Podchodzenia po linie.

16. Jakie skutki dla jakości osadzenia haka wbitego wcześniej może mieć wbicie drugiego haka
w tę samą szczelinę?

a. Nie ma to znaczenia dla jakości osadzenia pierwszego z haków.

b. Może osłabić jakość pierwszego z osadzonych haków.

17. Symbol
1/2© na końcówce liny oznacza:

a. linę podwójną bliźniaczą;

b. linę pojedynczą;

c. linę podwójną połówkową.

18. Co to jest siła graniczna?

a. Siła wytwarzająca się w linie, działająca na ciało wspinacza.

b. Siła która zrywa linę.

c. Siła podczas której testuje się linę.

19. Mylna przełęcz jest łatwo osiągalna:

a. od strony wschodniej;

b. od strony zachodniej.
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20. Czy można podklinować hak hakiem?

a. W żadnym wypadku.

b. Tak.

21. Kiedy współczynnik odpadnięcia może przekroczyć wartość 2?

a. Kiedy w trakcie lotu asekurujący zdąży wybrać linę.

b. Kiedy nastąpi upadek podczas wspinaczki z asekuracją typu „via ferrata”.

c. Współczynnik odpadnięcia nie może przekroczyć wartości 2.

22. Które z friendów produkowanych przez niżej wymienione firmy mogą pracować przy mak-
symalnym rozwarciu krzywek?

a. Camalot

b. Wild Country

c. HB

d. Trango

23. Alarm lawinowy ogłoszony przez TOPR oznacza:

a. zakaz opuszczania schronisk;

b. zakaz poruszania się powyżej górnej granicy lasu;

c. zakaz wychodzenia w góry dla osób nie posiadających kwalifikacji taternickich.

24. Jaki parametr określa dynamiczność liny?

a. Ilość rwań próbnych.

b. Średnica i przeznaczenie liny.

c. Producent i renoma firmy.

25. W jakim zakresie rozwarcia mogą być obciążane krzywki friendów?

a. Około 120 stopni.

b. Około 90 stopni.

c. Około 60 stopni.

26. Jak sprawdzić stary tzw. „stary” hak?

a. Można go „opukać” np. ostukując go kluczem do kostek.

b. Nie można.

c. Można sprawdzić osadzenie oglądając miejsce wkoło haka.

27. Podczas wspinaczki z dolną asekuracją z użyciem liny bliźniaczej:

a. można rozdzielać żyły;

b. nie można rozdzielać żył.

28. W jaki sposób uwolnisz się od ciężaru wiszącego partnera na linie aby ocenić sytuację po-
wstała po odpadnięciu?

a. Wykonując kluczkę i wpinając linę asekuracyjną do stanowiska na sztywno.

b. Wykonując węzeł samozaciskowy z pętli osobistej na linie asekuracyjnej i wpinając pętle
osobistą półwyblinką zabezpieczoną węzłem flagowym do stanowiska.

c. Blokując przyrząd asekuracyjny węzłem flagowym.

29. Kto dokonał pierwszego polskiego wejścia na Mt. Everest?

a. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki

b. Wanda Rutkiewicz

c. Jerzy Kukuczka
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30. Co to jest karabinek osobisty?

a. Karabinek używany do czynności autoasekuracyjnych wspinacza.

b. Karabinek używany przez osobiście przez jednego wspinacza.

31. Która z wymienionych dolin nie jest doliną walną?

a. Koprowa.

b. Hlińska.

c. Mieguszowiecka.

32. Autoasekuracja to:

a. zestaw czynności mających na celu zabezpieczenie własne wspinacza przed upadkiem;

b. zabezpieczenie wspinacza przed skutkami wypadku samochodowego;

c. wpięcie liny do stanowiska.

33. Drugim co do wysokości szczytem Tatr jest:

a. Łomnica;

b. Zadni Gerlach;

c. Lodowy.

34. Diretissima to:

a. droga środkiem ściany;

b. droga prowadząca na wierzchołek;

c. droga przecinająca spiętrzenie trudności.

35. Stanowisko samonastawne to takie:

a. zastane w ścianie;

b. wykonane przez wspinacza;

c. pracujące w wielu kierunkach.

Suma punktów:

podpis przewodniczącego komisji podpis egzaminowanego
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