
Komisja Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu

Test egzaminacyjny na Kartę Wspinacza

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. Do wspinaczki z dolną asekuracją nadaje się wyłącznie lina:

a. statyczna;

b. dynamiczna.

2. W trakcie wspinaczki z dolną asekuracją bezpieczeństwo zapewnia:

a. asekuracja jedną żyłą liny pojedynczej;

b. asekuracja jedną żyłą liny połówkowej;

c. asekuracja dwoma żyłami liny pojedynczej;

d. asekuracja dwoma żyłami liny połówkowej.

3. W trakcie wspinaczki z dolna asekuracją z dwutorowym prowadzeniem liny podczas wpinania
w poszczególne punkty przelotowe można rozdzielać:

a. linę połówkową;

b. linę bliźniaczą.

4. Najlepszym węzłem do połączenia uprzęży z liną jest:

a. ósemka;

b. kluczka;

c. skrajny tatrzański.

5. Najlepszym węzłem do połączenia dwóch lin różnej grubości jest węzeł:

a. podwójny zderzakowy;

b. równoległy taśmowy.

6. Najlepszym węzłem do połączenia dwóch końców taśmy jest węzeł:

a. podwójny zderzakowy;

b. równoległy taśmowy.

7. Za bezpieczne można uznać stanowisko asekuracyjne składające się z:

a. z jednego atestowanego ringa;

b. z dwóch atestowanych ringów;

c. z trzech punktów pracujących niezależnie.

8. Która komenda jest poprawna?

a. „Ściągaj”.

b. „Ściągaj linę”.

c. „Ściągaj luz”.
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9. Która z komend wydanych przez prowadzącego jest najważniejsza dla bezpieczeństwa całego
zespołu?

a. „Mam auto”.

b. „Wybieram”.

c. „Możesz iść” (lub „Chodź”).

10. Który z karabinków nadaje się do asekuracji za pomocą półwyblinki?

a. Owalny zakręcany.

b. Każdy zakręcany.

c. Tylko karabinek HMS.

11. W trakcie asekuracji na górnym stanowisku należy:

a. asekurować z przyrządu wpiętego w stanowisko asekuracyjne;

b. asekurować z przyrządu wpiętego w uprząż.

12. Po przejściu wyciągu w trawersie należy ściągać linę biegnącą do partnera:

a. z przyrządu wpiętego w stanowisko;

b. z przyrządu wpiętego w uprząż.

13. Które przyrządy umożliwiają asekuracje dynamiczną?

a. Kubek.

b. Płytka.

c. Gri-Gri.

14. Asekuracja dynamiczna jest zalecana:

a. podczas wspinaczki nisko nad ziemią;

b. podczas asekuracji z użyciem niepewnych punktów przelotowych,

15. Największe niebezpieczeństwo w trakcie zjazdu na linie stanowi:

a. groźba wyrwania stanowiska zjazdowego;

b. groźba ugodzenia kamieniem;

c. groźba utraty kontroli nad przyrządem zjazdowym.

16. Czy zjazd z użyciem węzła HMS wpiętego do uprzęży za pośrednictwem długiej pętli jest
bezpieczny?

a. Tak.

b. Nie.

17. W trakcie zjazdu na linie można zrezygnować z asekuracji z węzła zaciskowego:

a. kiedy zjazd kończy się na ziemi;

b. kiedy jesteśmy asekurowani dodatkową liną z góry;

c. kiedy jesteśmy asekurowani przez partnera z dołu.

18. W trakcie poruszania się w kruchym terenie należy:

a. używać kask ochronny;

b. stosować dwutorowe prowadzenie liny;

c. unikać wspinaczki siłowej.

19. Czy w trakcie asekuracji na wędkę można przełożyć linę bezpośrednio przez pętlę stanowi-
skową bez pośrednictwa karabinka?

a. Tak.

b. Nie.



Test egzaminacyjny na Kartę Wspinacza strona 3

20. Czy w trakcie asekuracji na wędkę należy zawiązać węzeł bezpieczeństwa na końcu liny?

a. Tak.

b. Nie.

Suma punktów:

podpis przewodniczącego komisji podpis egzaminowanego
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