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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik lotniskowych służb
operacyjnych 315406
W zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych wyodrębniono jedną kwalifikację

Symbol kwalifikacji
TLO.02

Nazwa kwalifikacji
Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi
powietrznej

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych powinien być przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego, w tym
ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji,
2) monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego,
3) prowadzenia działań zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa
operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym,
4) współpracy z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
portu lotniczego,
5) współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych jest
realizowane w technikum o okresie nauczania 5 lat oraz począwszy od 1 września 2020 r. w formie
kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

5

3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji
zapisane w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi
powietrznej
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 TLO.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego 7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy
zagrożenia zdrowotnego
w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
Przykładowe zadanie 1.
Defibrylator automatyczny (AED), będący na wyposażeniu każdego statku powietrznego
i wszystkich terminali lotniczych, służy do
A. utrzymywania funkcji oddechowych poszkodowanego.
B. przywracania funkcji oddechowych poszkodowanego.
C. pomiaru ciśnienia tętniczego poszkodowanego.
D. przywracania akcji serca poszkodowanego.
Odpowiedź prawidłowa: D
3.1.2 TLO.02.2 Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.2 Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje elementy wyposażenia portów
3) rozpoznaje elementy wyposażenia portów
i terminali lotniczych

i terminali lotniczych

Przykładowe zadanie 2.

Przedstawiona w filmie pomoc nawigacyjna nazywana jest systemem
A. ILS
B. DME
C. PAPI
D. CALVERT
Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.2 Podstawy działania lotniskowych służb operacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) planuje przebieg procesu transportu
2) określa zasady planowania procesu
transportu
Przykładowe zadanie 3.
Platformą operacyjną, służącą do zarządzania rezerwacjami biletowymi w transporcie lotniczym,
jest
A.
B.
C.
D.

SAP
SOP
Altea
Amadeus

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.3 TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu
lotniczego
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portu
lotniczych i terminali oraz charakteryzuje ich
lotniczego i terminali
funkcje
Przykładowe zadanie 4.
Pole manewrowe lotniska składa się z dróg
A.
B.
C.
D.

kołowania samolotów.
startowych i dróg kołowania.
kołowania i płyt postojowych samolotów.
startowych i płyt postojowych samolotów.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portów
1) rozpoznaje elementy infrastruktury portu
lotniczych i terminali oraz charakteryzuje ich funkcje

lotniczego i terminali

Przykładowe zadanie 5.
Przedstawiona na rysunku droga przylegająca do drogi startowej nazywa się drogą
A.
B.
C.
D.

awaryjną.
ratunkową.
bezpieczeństwa.
szybkiego zjazdu.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji
5) stosuje system zarządzania
portów lotniczych
bezpieczeństwem (SMS)
Przykładowe zadanie 6.
Usuwaniem materiałów ropopochodnych z płyt postojowych w porcie lotniczym, zajmuje się
A.
B.
C.
D.

Służba Ochrony Lotniska.
Dział Eksploatacji Lotniska.
Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza.
Lotniskowa Służba Ruchu Naziemnego i Powietrznego.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje podmioty działające w
4) określa strukturę oraz funkcje
portach lotniczych i ich zadania
lotniskowych służb operacyjnych
działających w portach lotniczych
Przykładowe zadanie 7.
Służba realizująca zadania w zakresie koordynacji działań wszystkich służb lotniskowych,
nadzoru nad eksploatacją elementów infrastruktury i realizacji procedur operacyjnych to
A.
B.
C.
D.

logistyk operacyjny lotniska (LOL).
dyżurny koordynator lotniska (DKL).
logistyk operacyjny portu lotniczego (LOPL).
dyżurny operacyjny portu lotniczego (DOPL).

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) rozróżnia podstawowe typy, rodzaje statków 3) omawia budowę statków powietrznych,
powietrznych oraz ich elementy
wyszczególniając ich elementy konstrukcyjne
konstrukcyjne
Przykładowe zadanie 8.
Końcówka skrzydła statku powietrznego, przedstawiona na rysunku, wygięta ku górze, to
A.
B.
C.
D.

widget.
winglet.
wingee.
wing bar.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje zespoły, instalacje
7) określa działania związane z obsługą
i wyposażenie stosowane w statkach
naziemną w porcie lotniczym
powietrznych
Przykładowe zadanie 9.
Maksymalna waga statku powietrznego, dopuszczonego do startu, która jest podana w oficjalnym
dokumencie potwierdzonym przez władze lotnicze państwa, to
A. TOCA
B. MTAC
C. TOMA
D. MTOW
Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje zespoły, instalacje
3) rozpoznaje oznakowania i napisy
i wyposażenie stosowane w statkach
stosowane na statkach powietrznych
powietrznych
Przykładowe zadanie 10.
Symbol „OO-LVJ”, widoczny na kadłubie statku powietrznego, to
A.
B.
C.
D.

znak rejestracyjny.
nazwa linii lotniczych.
oznaczenie producenta samolotów.
oznaczenie rodzaju służb lotniczych.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje zespoły, instalacje
3) rozpoznaje oznakowania i napisy
i wyposażenie stosowane w statkach
stosowane na statkach powietrznych
powietrznych
Przykładowe zadanie 11.
Które oznaczenie statku powietrznego informuje o rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej?
A.
B.
C.
D.

PZ-ABC
SE-ABC
SP-ABC
RP-ABC

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.3 Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) stosuje przepisy prawa dotyczące
1) posługuje się międzynarodowymi i krajowymi
eksploatacji portów lotniczych
przepisami prawa lotniczego dotyczącymi
eksploatacji portów lotniczych
Przykładowe zadanie 12.
Organizacja powołana przez Konwencję Chicagowską, która przyjmuje normy i zalecane metody
postępowania w międzynarodowym lotnictwie cywilnym, to
A.
B.
C.
D.

EASA
ECAC
ICAO
JAA

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.4 TLO.02.4 Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie
lotniczym
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.4 Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się lotniskową dokumentacją
2) odczytuje znaki i symbole stosowane
operacyjną, mapami lotniczymi i planami
na mapach lotniskowych
lotnisk
Przykładowe zadanie 13.
Na rysunku przedstawiono fragment
A.
B.
C.
D.

planów lotu.
mapy lotniczej.
procedury meteo.
mapy przeglądowej.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.4 Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) przestrzega zasad korzystania z
2) stosuje zasady poruszania się po polu
infrastruktury portów lotniczych
manewrowym oraz polu ruchu
naziemnego lotniska
Przykładowe zadanie 14.
Ruch w strefie chronionej ILS (Radiowy System Nawigacyjny) jest możliwy po uzyskaniu zgody
od
A.
B.
C.
D.

Służby Celnej.
Straży Granicznej.
Dyżurnego Operacyjnego Portu.
Służby Kontroli Ruchu Lotniczego.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.4 Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
13) określa zasady wykorzystania sprzętu
2) określa rodzaj sprzętu do utrzymania
do utrzymania lotniska, z uwzględnieniem
lotniska w zależności od panujących
warunków meteorologicznych, natężenia
warunków meteorologicznych i natężenia
ruchu i typów statków powietrznych
ruchu lotniczego
Przykładowe zadanie 15.
Do przywrócenia zdolności operacyjnej oblodzonej drogi startowej stosuje się
A.
B.
C.
D.

oprysk przy użyciu specjalnych środków do odladzania.
podgrzewanie nawierzchni.
sypanie piaskiem.
sypanie solą.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.5 TLO.02.5 Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.5 Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) korzysta z dokumentacji lotniskowych służb
1) wskazuje dokumenty stosowane przez
operacyjnych
lotniskowe służby operacyjnych do realizacji
odpowiednich zadań
Przykładowe zadanie 16.
Instrukcję operacyjną portu lotniczego (INOP) zatwierdza
A. Prezes ULC.
B. Prezes PAŻP.
C. Kierownik Działu Obsługi Naziemnej.
D. Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego.
Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.5 Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) pozyskuje informacje dla lotniskowych służb
2) określa źródła informacji dla
operacyjnych
lotniskowych służb operacyjnych
Przykładowe zadanie 17.
NOTAM jest zwięzłą depeszą telekomunikacyjną, rozpowszechnianą za pomocą środków
telekomunikacyjnych, zawierającą informację
A.
B.
C.
D.

dla administracji portu lotniczego.
o ilości operacji lotniczych w ciągu kolejnego okresu.
o aktualnych warunkach pogodowych i przewidywanych zmianach tych warunków.
dotyczącą stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur oraz o niebezpieczeństwie.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.6 TLO.02.6 Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi
powietrznej
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.6 Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne
2) korzysta z różnych systemów
do realizacji zadań służb żeglugi powietrznej
informatycznych w celu pozyskania
korzystając z różnych systemów
danych niezbędnych do realizacji działań
informatycznych
we współpracy ze służbami żeglugi
powietrznej
Przykładowe zadanie 18.
Za pośrednictwem którego systemu są nieustannie nadawane komunikaty w postaci nagrania
głosowego, zawierające dane operacyjne oraz warunki meteorologiczne?
A.
B.
C.
D.

SMS
ATIS
CPDLC
METNET

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.6 Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne
3) rozróżnia systemy informatyczne
do realizacji zadań służb żeglugi powietrznej
wykorzystywane przez służby żeglugi
korzystając z różnych systemów
powietrznej
informatycznych
Przykładowe zadanie 19.
ASHTAM jest to depesza zawierająca informację o
A.
B.
C.
D.

wybuchu wulkanu.
wystąpieniu tornado.
wystąpieniu burzy śnieżnej.
wzmożonej aktywności ptaków.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.6 Realizacja działań operacyjnych we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) pozyskuje i przetwarza dane niezbędne
3) rozróżnia systemy informatyczne
do realizacji zadań służb żeglugi powietrznej
wykorzystywane przez służby żeglugi
korzystając z różnych systemów
powietrznej
informatycznych
Przykładowe zadanie 20.
Którym skrótem określa się stałą telekomunikacyjną sieć lotniczą?
A.
B.
C.
D.

CFMU
AFTN
RQA
AUP

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.7 TLO.02.7 Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
w porcie lotniczym
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.7 Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) stosuje przepisy prawa i zasady związane
1) wskazuje przepisy prawa krajowego
z ochroną portu lotniczego
i międzynarodowego w zakresie ochrony
portu lotniczego
Przykładowe zadanie 21.
W którym dokumencie zawarte są standardy bezpieczeństwa ochrony pasażerów i mienia portu
lotniczego?
A.
B.
C.
D.

Instrukcji przepustkowej i wydawania kluczy.
Planie działania w sytuacji zagrożenia.
Programie ochrony i planie ochrony.
Procedurze ochrony.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.8 TLO.02.8 Język angielski zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.8 Język angielski zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
środków językowych w języku angielskim
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych), umożliwiającym realizację
czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
c) z dokumentacją związaną z danym
zawodem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności
zawodowych w zakresie:
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentów związanych z wykonywaniem
zadań zawodowych

Przykładowe zadanie 22.
Która z wymienionych organizacji powstała w 1947 roku, na podstawie przepisów zawartych w
konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym?
Which of the following organizations was estabilished in 1947, basing on the provisions of the
Convention on International Civil Aviation?
A.
B.
C.
D.

ULC
PAŻP
ICAO
EASA

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.8 Język angielski zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
środków językowych w języku angielskim
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych), umożliwiającym realizację
czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
c) z dokumentacją związaną z danym
zawodem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności
zawodowych w zakresie:
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokumentów związanych z wykonywaniem
zadań zawodowych

Przykładowe zadanie 23.
Kod lotniska Poznań-Ławica według IATA to
The IATA code for Poznań – Ławica Airport is
A.
B.
C.
D.

PMI
POZ
PRG
PZU

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.8 Język angielski zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
2) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
środków językowych w języku angielskim
umożliwiające realizację czynności
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
zawodowych w zakresie:
leksykalnych), umożliwiającym realizację
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
czynności zawodowych w zakresie tematów
dokumentów związanych z wykonywaniem
związanych:
zadań zawodowych
b) z głównymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie
Przykładowe zadanie 24.
W fonetycznym alfabecie ICAO transkrypcją litery C jest
A.
B.
C.
D.

charlie.
chelsea.
chilsner.
chopper.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.9 TLO.02.9 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.9 Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje metody i techniki rozwiązywania
problemów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wskazuje, na wybranym przykładzie,
metody i techniki rozwiązywania
problemu

Przykładowe zadanie 25.
Pracownik zatrudniony na stanowisku koordynatora rejsu (ramp agent) w przypadku sytuacji
konfliktowej podczas operacji obsługi samolotu powinien
A. przestrzegać procedur przewoźnika, przydzielonych przez przełożonych ról i
obowiązków oraz dopilnować punktualnego odlotu samolotu.
B. głośno i jednoznacznie wyrazić swojego zdanie, tak długo, aż wszyscy inni pracownicy
zaangażowani w proces obsługi kilkakrotnie je usłyszą.
C. upewnić się, że nie dojdzie do sytuacji, w której konieczne będzie przyznanie się
otwarcie do popełnienia błędu.
D. zignorować tę sytuację, nawet, jeśli spowoduje naruszenie obowiązujących procedur
czy opóźnienie odlotu samolotu.
Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.10

TLO.02.10 Organizacja pracy małych zespołów

Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.10 Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) ustala kolejność wykonywania zadań
zgodnie z harmonogramem prac

Przykładowe zadanie 26.
Który element infrastruktury portu lotniczego posiada najwyższy priorytet podczas utrzymywania
właściwego stanu zdatności jego nawierzchni w okresie zimowym?
A.
B.
C.
D.

Płyty postojowe.
Drogi kołowania.
Płaszczyzna odladzania.
Droga (drogi) startowe w użyciu.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.2 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TLO.02 jest przeprowadzana według modelu d i trwa 120 minut.

W dniu 18.06.2021 pełnisz dyżur Koordynatora Rejsu na lotnisku na lotnisku Poznań – Ławica. Twoja praca będzie
polegać na odczytaniu i zakodowaniu depesz dla wskazanych rotacji samolotów i warunków meteorologicznych
panujących na lotnisku oraz nadzorowanie procesu ustawiania sprzętu obsługi naziemnej przy statku powietrznym.
Wykonaj następujące zadania:
1. Korzystając z załącznika A wypełnij formularze 1 i 2 dotyczące obsługi dla wymienionych rotacji
samolotów:

LO234/235 – Warszawa–Poznań–Warszawa,

ENT987/988 – Hurghada–Poznań–Hurghada,
2. Korzystając z załącznika B wypełnij formularz 3 zawierający obliczone parametry wyważeniowe dla rotacji
ENT987/988 – Hurghada–Poznań–Hurghada,
3. Opisz znaczenie znaków i sygnałów wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzętu obsługi
naziemnej z punku widzenia operatora pojazdu w formularzu 4,
4. Korzystając z załącznika C wypełnij formularz 5 – zakodowana depesza METAR z dnia 18.06.2021 r.,
5. Zapisz w języku angielskim wybrane zwroty stosowane podczas obsługi naziemnej w porcie lotniczym w
formularzu 6.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie będą podlegać 6 rezultatów:
 odczytanie depeszy MVT i LDM dla rotacji LO234/235 – formularz 1,
 zakodowanie depeszy MVT i LDM dla rotacji ENT987/988 – formularz 2,
 wypełniony formularz obliczonych parametrów wyważeniowych dla rotacji ENT987/988 – formularz 3,
 opis znaczenia znaków i sygnałów wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzętu obsługi
naziemnej z punku widzenia operatora pojazdu– formularz 4,
 rozkodowana depesza METAR – formularz 5,
 wybrane zwroty w języku angielskim stosowane podczas obsługi naziemnej w porcie lotniczym – formularz
6.
Uwaga: Daty, godziny, lotniska oraz treści depesz zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym zostały przyjęte tylko
dla celów przeprowadzenia egzaminu.

20

Załącznik A. Instrukcja dekodowania depeszy lotniczych MVT oraz LDM
Do najważniejszych depeszy wykorzystywanych w regionalnych portach lotniczych należą depesze:
 MVT – depesza Movement Message,
 LDM – depesza Load Message,
Depesza MVT służy przekazaniu informacji o statusie samolotu wylatującego.
Przykładowa depesza MVT:
MVT
LH778/18.DABVP.FRA
AD2109/2122 EA 0825 SIN
PX163
DL93/0007
TOF120000
SI NIL
Na podstawie tej depeszy wiadomo, że:
Element depeszy
MVT
LH778/18
.DABVP
.FRA
AD
2109/
2122
EA 0825
SIN
PX163
DL93/
0007
TOF120000
SI NIL

Komentarz
oznaczenie typu depeszy
rejs LH778/ 18 dnia miesiąca
samolot o znakach .DABVP
lecący z lotniska .FRA – oznaczenie lotniska zgodne z
kodem IATA
AD (Actual Departure)
2109 – godzina rozpoczęcia procesu wypychania (UTC)
2122 – godzina wzbicia się w powietrze (UTC)
EA (Estimated Arrival) 0825 – godzina przylotu (UTC)
SIN – oznaczenie lotniska zgodne z IATA
liczba pasażerów na pokładzie
DL - informacja o opóźnieniu wraz z kodem opóźnienia 93/
czas
opóźnienia
0007
–
wyrażony
w minutach
ilość paliwa w momencie startu (Take Off Fuel)
informacje dodatkowe (Supplementary Info)
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Depesza LDM służy przekazaniu informacji na temat załadunku samolotu oraz liczby pasażerów na pokładzie.
Przykładowa depesza LDM:
LDM
LH198/24.DALPK.320.2/4
-POZ.140/34/6/3.T513.1/403.2/110.PAX/0/0/180
SI POZ B/513.C/0.M/0
.BAG/33/513.PRM NIL
Na podstawie depeszy LDM wiemy, że:
Element depeszy
LDM
LH198/24
.DALPK
.320
.2/4
-POZ
.140/34/6/3
.T513
.1/403.2/110
.PAX/0/0/180
SI POZ B/513.C/0.M/0
.BAG/33/513
.PRM NIL

Komentarz
oznaczenie typu depeszy
rejs LH198/ 24 dnia miesiąca
samolot o znakach .DALPK
oznaczenie modelu samolotu .320
liczba załogi .2/4
lotnisko przylotowe POZ
podział pasażerów w układzie M/F/C/I
(Mężczyźni/Kobiety/Dzieci/Infant) .140/34/6/3
całkowita waga bagażu .T513
waga załadunku za w podziale na bagażniki .1/403.2/110
sumaryczna liczba pasażerów w podziale na klasy podróży
.PAX/0/0/180
podsumowanie załadunku w układzie baggage/cargo/mail
(bagaż/cargo/poczta)
wskazanie liczby sztuk bagażu wraz z wagą
informacja o osobach o ograniczonej mobilności
wymagających dodatkowej asysty
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Załącznik B. Skrócona instrukcja skrótów wykorzystywanych podczas wyważania
W wyważaniu statku powietrznego korzysta się z następujących skrótów:


LIC – Load in Compartments – jest to łączna waga ładunku mieszcząca się w bagażnikach samolotu –
bagażu, cargo, poczty



Passenger Standard Weight – jest to standardowa waga pasażerów używana do kalkulacji
wyważeniowych



TTL – Total Traffic Load – jest to suma wagi pasażerów, ładunku, cargo oraz poczty.



DOW-

Dry

Operating

Weight

–

jest

to

podstawowa

waga

samolotu

zawierająca

w sobie wagę załogi, bagażu załogi oraz posiadanego cateringu


ZFW – Zero Fuel Weight – jest aktualna waga statku powietrznego zawierająca wagi załogi oraz TTL



TOF – Take-off fuel – jest waga paliwa w momencie startu



BF – Block fuel – jest to waga paliwa samolotu „w blokach”



TP- Trip fuel – jest to ilość paliwa potrzebna na przelot – „na trasę”



ATOW- Actual Take-off weight – jest to aktualna waga całego samolotu – zawierająca wagę samolotu,
załogi, TTL, oraz paliwa



MTOW – Maximum take-off weight – jest to maksymalna dozwolona waga statku powietrznego w
momencie startu



LW - Landing weight – jest to aktualna waga samolotu w momencie lądowania



Underload – jest to różnica pomiędzy maksymalną dozwoloną wagą a aktualną wagą statku powietrznego
w momencie startu
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Załącznik C. Opis skrótów stosowanych w depeszach METAR
Wyniki obserwacji dla lotniska Poznań-Ławica (EPPO):









obserwację w 18 dniu bieżącego miesiąca wykonano o 10.00 czasu UTC,
wiatr z kierunku 210° z prędkością 8 węzłów,
skrajne wartości kierunku wiatru od 220° do 300°,
brak chmur i dobra widzialność = widzialność 10 km lub więcej, brak chmur poniżej 1500 m, brak
chmur CB (Cumulonimbus, chmur kłębiastych deszczowych) i TCU (towering
cumulus, wypiętrzonych chmur kłębiastych), brak opadów, burz, itp.,
temperatura 20° C, temperatura punktu rosy 12° C,
ciśnienie na poziomie morza w miejscu obserwacji 1009 hPa,
prognoza: brak przewidywanych znaczących zmian pogody w ciągu najbliższych 2 godz.

Przykład depeszy METAR
Przykład depeszy
METAR

METAR EPWA 102100Z

13005KT
100V190

1900
0600W
R11/1800N

BCFG

SCT002
BKN005

07/06
Q1016

TEMPO
0800 FG=

Nr grupy z tabeli

1

2

3

4

5

7

9

Opis skrótów stosowanych w METAR
Tabela METAR
Nr grupy z tabeli

NAZWA ELEMENTU
DEPESZY

OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY
METeorological Aerodrome Report – depesza
służąca do przekazywania lotniskowych rutynowych
obserwacji meteorologicznych

METAR EPWA
METAR EPPO

COR

Zapis opcjonalny oznaczający depeszę
poprawioną

METAR COR EPSC

NIL

Zapis opcjonalny oznaczający brak depeszy

METAR EPLB
102100Z NIL=

EPWA

Czteroliterowy wskaźnik lotniska ustalony przez
ICAO

EPWA, EPLL, EPGD,
EPBY

102100Z

Dzień miesiąca, godzina i minuty obserwacji
oraz wskaźnik czasu UTC

131430Z
250030Z
030330Z

AUTO

Dodatkowe, opcjonalne określenie zapisywane
przed grupą wiatrową tylko w przypadku, gdy
depesza zawiera wyniki pochodzące z całkowicie
zautomatyzowanej obserwacji

METAR EKRN
102100Z AUTO
13005KT

METAR

1. MIEJSCE I CZAS
WYDANIA DEPESZY

Grupa wiatrowa (podawany jest średni kierunek i
średnia prędkość wiatru z okresu czasu 10-ciu
minut poprzedzających obserwację):
2. WIATR

PRZYKŁADY

13005KT



kierunek z którego wieje wiatr (zaokrąglony do
10-ciu stopni);




prędkość wiatru;
wskaźnik jednostki prędkości wiatru (KTwęzły).
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22003KT
36012KT
36018KT

Nr grupy z tabeli

NAZWA ELEMENTU
DEPESZY

OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY

00000KT

Cisza

00000KT

VRB02KT

Zmienny kierunek wiatru

VRB01KT
VRB08KT

Grupa opcjonalna określająca maksymalny poryw
wiatru:
27012G22KT






kierunek wiatru;
średnia prędkość wiatru;
wskaźnik porywu;
max poryw wiatru w KT.

22008G18KT
VRB18G28KT
27020G42KT

100V190

Dodatkowa, opcjonalna grupa kierunku wiatru
(określa występujące dwa skrajne kierunki)

16008KT 130V220
25005KT 200V270
11005KT 080V180

7000

Widzialność, podawana w metrach, dodatkowo
przy grupie widzialności podawane są istotne
zjawiska pogody, jeśli występują.

6000
8000 -RA
9999 (widzialność
10km i więcej)
9999 -SN

1900 BR

Widzialność poniżej 5000m, z obowiązkiem
podania zjawiska (w tym przypadku zamglenie)

3000 BR
1200 –SN BR
0500 DZ FG

0600W

3. WIDZIALNOŚĆ

Kierunkowe zmiany widzialności zapisywane
opcjonalnie obok widzialności przeważającej,
podawane są:





R11/1800N





1900 0600W

widzialność w metrach;
kierunek geograficzny.
Widzialność wzdłuż drogi startowej, podawane
są:
wskaźnik R widzialności wzdłuż drogi
startowej;
numer drogi startowej;
widzialność na drodze startowej w metrach;

R11/1800N
R15L/1400D
R27R/1600U

tendencja widzialności (D-pogorszenie, Upoprawa, N-bez zmian).
Oznaczniki P i M stosuje się w przypadku
całkowicie zautomatyzowanych obserwacji:
P – oznacza, że widzialność
osiągnęła maksymalną wartość jaką może
zmierzyć przyrząd, a więc rzeczywista wartość
widzialności jest większa niż zapisana w depeszy;
M – oznacza, że widzialność osiągnęła minimalną
wartość jaką może zmierzyć przyrząd, a więc
rzeczywista wartość widzialności jest mniejsza niż
zapisana w depeszy.

R15L/P2000
R27R/M0050

Istotne zjawiska pogody

1500 BR HZ
9999 -FZDZ

(-)

Intensywność zjawiska słaba

7000 -RA

bez

Intensywność zjawiska umiarkowana

3000 TSRA

R11/P2000
R11/M0400

3000 -FZDZ BR
4. ZJAWISKA

PRZYKŁADY
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Nr grupy z tabeli

NAZWA ELEMENTU
DEPESZY

OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY

PRZYKŁADY

wskaźnika

4. ZJAWISKA

(+)

Intensywność zjawiska silna

1200 +SHRA

DZ

Mżawka

-DZ

RA

Deszcz

-RA

SN

Śnieg

+SNRA

SG

Śnieg ziarnisty

SG

PL

Deszcz lodowy

-PL

GR

Grad (ziarna średnicy 5mm i większe)

+TSGR

GS

Drobny grad (średnica ziaren poniżej 5mm) lub
krupa śnieżna

-TSGS

UP

Rodzaj opadu nieznany (przy obserwacjach
zautomatyzowanych)

UPFZ

BR

Zamglenie (widzialność 1000-5000m)

BR

FG

Mgła (grubość od gruntu do powyżej wysokości 2m,
widzialność poniżej 1000m)

FG
FZFG

FU

Dym

FU

VA

Popioły wulkaniczne

VA

DU

Uniesiony pył

DU

SA

Piasek

SA

HZ

Zmętnienie

HZ

PO

Silnie rozwinięte wiry pyłowe i piaskowe

PO

SQ

Nawałnica

SQ

FC

Chmura lejkowa (trąba powietrzna, wodna, tornado)

FC

SS

Burza piaskowa

+SS

DS

Burza pyłowa

DS

MI

Mgła przyziemna (od gruntu do wysokości 2m,
widzialność pozioma poniżej 1000m)

MIFG

BC

Mgła w płatach (widzialność w płatach poniżej
1000m)

BCFG

PR

Mgła pokrywająca część lotniska (widzialność we
mgle poniżej 1000m)

PRFG

DR

Zamieć niska (od gruntu do wysokości 2m)

DRSN, DRSA, DRDU

BL

Zamieć wysoka (grubość od gruntu powyżej
wysokości 2m)

BLSN, BLDU, BLSA

SH

Opad przelotny

-SHRA, SHSN

TS

Burza

TSRA, +TSGR, TSSN, TS

FZ

Przechłodzone krople wody, opad marznący, mgła
przy temperaturze ujemnej

FZFG, -FZRA, FZDZ

VC

Zjawisko w pobliżu lotniska (8-16km od lotniska)

VCTS, VCSS, VCSH,
VCFG
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Nr grupy z tabeli

NAZWA ELEMENTU
DEPESZY

OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY

NSW

Brak zjawisk (stosowany w prognozie TREND)

NSW

Zachmurzenie szyfrowane jest poprzez
podanie wielkości pokrycia nieba przez chmury,
używając określeń FEW, SCT, BKN, OVC oraz
podanie wysokości podstawy chmur w setkach
stóp, przy chmurach konwekcyjnych stosowany jest
dodatkowo skrót TCU (Tower Cumulus) oraz CB
(Cumulonimbus), jeśli nie występują chmury istotne
operacyjnie to stosowany jest skrót NSC lub
CAVOK.

SCT030
BKN001
OVC008
SCT020TCU
BKN015CB
SCT010 BKN020

FEW

1-2/8 nieba zakrytego chmurami (12,5-25%)

FEW030

SCT

3-4/8 nieba zakrytego chmurami (37,5%-50%)

SCT020

BKN

5-7/8 nieba zakrytego chmurami (62,5%-87,5%)

BKN020

OVC

8/8 niebo całkowicie zachmurzone (100%)

OVC004

VV002

Widzialność pionowa podawana jest zamiast
zachmurzenia, w sytuacjach, kiedy niebo jest
niewidoczne, podawany jest wskaźnik widzialności
pionowej VV oraz jej wartość w setkach stóp.

VV001
VV003

SCT002 BKN005
5. ZACHMURZENIE /
WIDZIALNOŚĆ
PIONOWA

5. ZACHMURZENIE /
WIDZIALNOŚĆ
PIONOWA

PRZYKŁADY

Ma zastosowanie jeśli:
CAVOK

6. UŻYCIE
CAVOK/NSC

8. GRUPY
OPCJONALNE
(POGODA UBIEGŁA,
USKOK WIATRU,
STAN DROGI
STARTOWEJ)

nie jest obserwowane zachmurzenie istotne
operacyjnie;




nie są obserwowane chmury TCU i CB;
nie występują zjawiska pogody, a widzialność
wynosi 10km i więcej (9999).

METAR EPBY
111430Z 13005KT
CAVOK 16/06
Q1016=

występują zjawiska pogody lub widzialność
obserwowana jest poniżej 10km; (nie można
zastosować skrótu CAVOK).

METAR EPGD
211800Z 15010KT
5000 BR NSC 07/06
Q1016=
METAR EPSC
030230Z 24006KT
8000 NSC 12/08
Q1016=

07/06

Temperatura/temperatura punktu rosy W przypadku
temperatury ujemnej, jej zapis poprzedzamy
znakiem "M".

05/02
04/M02
M10/M12

Q1016

Wartość ciśnienia QNH, podawana w hPa

Q1023
Q0993

RE

Grupa opcjonalna, która podawana jest,
jeśli wystąpiły istotne zjawiska w czasie od
wydania poprzedniej depeszy METAR (w ciągu
pół godziny), po wskaźniku RE podawane jest
zjawisko.

RESHRA
RETS
RERA

WS

Grupa opcjonalna, która szyfrowana jest gdy
występuje uskok wiatru w warstwie od poziomu
drogi startowej do poziomu 1600ft, do określenia
lokalizacji uskoku wiatru podawany jest numer drogi
startowej.

WS R15L
WS R27
WS ALL RWY
(na wszystkich
drogach startowych)

R11/290095

Grupa opcjonalna, która stosowana jest po
otrzymaniu informacji od odpowiednich służb
utrzymania lotniska, zgodnie z regionalną umową

R11/290095
R11/29//95
R27L/SNOCLO –

Ma zastosowanie jeśli:

NSC

7. TEMPERATURA
I CIŚNIENIE QNH





nie jest obserwowane zachmurzenie istotne
operacyjnie;




nie są obserwowane chmury TCU i CB;
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Nr grupy z tabeli

NAZWA ELEMENTU
DEPESZY

OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY
żeglugi powietrznej, obejmuje charakterystykę
stanu drogi startowej:
oznaczenie drogi startowej;
rodzaj pokrycia drogi startowej: 0 - czysta
i sucha, 1 - wilgotna, 2 - mokra lub
kałuże, 3 - pokryta szronem, 4 - suchy
śnieg, 5 - mokry śnieg, 6 - roztajały
śnieg, 7 - lód, 8 - ubity lub zwalcowany
śnieg, 9 - zamarznięte bruzdy, koleiny, / - nie
podany;



rozległość zanieczyszczenia drogi
startowej: 1 - mniej niż 10%
zanieczyszczone, 2 - zanieczyszczone 1125%, 5 - zanieczyszczone 2650%, 9 - zanieczyszczone 51-100%, / - nie
podany;



głębokość pokrycia drogi startowej: 00 – mniej
niż 1mm, 01 – 1mm, 02 - 2mm, 03 - 3mm itd.
aż do 89- 89mm, 99 - drogi nieużywane, //głębokość nieznacząca;



współczynnik
sczepności/hamowania: 00 - wsp.
0.00, 01 - wsp. 0.01 itd. aż do 88 - wsp.
0.88, 91 - hamowanie złe, 92 - hamowanie
średnio/złe,93 - hamowanie
średnie, 94 - hamowanie
średnio/dobre, 95 - hamowanie
dobre, 99 - hamowanie niemożliwe, // - nie
podano.

lotnisko zamknięte
z powodu dużej ilości
śniegu
R15R/CLRD// - droga
startowa czysta

Prognoza na lądowanie TREND, zawierająca
informacje o prognozowanych istotnych zmianach
(lub braku istotnych zmian) elementów
meteorologicznych w czasie najbliższych dwóch
godzin od wydania depeszy METAR, w FIR EPWW
prognoza TREND wydawana jest tylko dla lotniska
EPWA.

BECMG 3000 BR
OVC005=

NOSIG

Wskaźnik podawany, gdy prognozowany jest brak
istotnych zmian elementów meteorologicznych.

NOSIG=

TEMPO

Wskaźnik podawany, gdy prognozowane
są tymczasowe, krótkotrwałe (do maksymalnie
połowy okresu ważności prognozy) istotne
zmiany elementów meteorologicznych zgodnie z
wartościami podanymi po wskaźniku.

TEMPO BKN010=
TEMPO 5000 RA=
TEMPO 26012KT=

BECMG

Wskaźnik podawany, gdy prognozowana
jest trwała, istotna zmiana elementów
meteorologicznych do wartości zapisanych po
wskaźniku.

BECMG OVC002=
BECMG 0600FG=
BECMG 15006KT=

FM

Dodatkowa, opcjonalna grupa
określająca dokładny czas UTC początku
prognozowanej istotnej zmiany elementów
meteorologicznych opisanych w prognozie
TREND.

BECMG FM1620
BKN015=
TEMPO FM0317
5000 RA BR=
BECMG FM1215
7000 NSW=

TL

Dodatkowa, opcjonalna grupa

BECMG TL1330

TEMPO 0800 FG=

9. PROGNOZA
TREND




PRZYKŁADY

28

Nr grupy z tabeli

NAZWA ELEMENTU
DEPESZY

AT

OZNACZENIE ELEMENTU DEPESZY

PRZYKŁADY

określająca dokładny czas UTC, w którym
prognozowane jest zakończenie istotnej zmiany
elementów meteorologicznych opisanych w
prognozie TREND.

BKN015=
TEMPO FM0317
TL0420 5000 RA
BR=
BECMG FM1215
TL1330 7000 NSW=

Dodatkowa, opcjonalna grupa
określająca dokładny czas UTC, w którym
prognozowane jest wystąpienie istotnej, trwałej
zmiany elementów meteorologicznych na te
opisane w prognozie TREND.
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BECMG AT1315
OVC002=
BECMG AT0010
0600FG=
BECMG AT2330
15006KT=

PRZYKŁAD DEPESZY METAR
METAR EPWA 210730Z 15004KT 100V220 1100 R11/1500U -DZ BR BKN002 OVC005 02/02 Q1014 R11/290095 TEMPO 0800 FG
BKN001=
METAR

Nazwa depeszy

EPWA

Lokalizacja: lotnisko Warszawa im. F. Chopina

210730Z

Dwudziesty pierwszy dzień miesiąca, godzina 07:30 UTC

15004KT100V220

Wiatr wiejący z kierunku 150° o prędkości 04 węzłów, o zmieniającym się kierunku w zakresie od
100° do 220°

1100R11/1500U

Widzialność zasadnicza 1100m, na progu drogi startowej nr R11 1500m, poprawiająca się

-DZ BR

Zjawiska: mżawka o słabym natężeniu oraz zamglenie

BKN002OVC005

Pierwsza warstwa chmur: 5-7 oktantów na poziomie 200FT AGL, druga warstwa chmur: 8
oktantów na poziomie 500FT AGL

02/02

Temperatura: 2°C, temperatura punktu rosy 2°C

Q1014

Ciśnienie QNH: 1014hPa

R11/290095

Stan drogi startowej nr R11, droga startowa mokra lub kałuże, zanieczyszczone 51-100% drogi
startowej, głębokość pokrycia drogi startowej mniej niż 1mm, hamowanie na drodze startowej dobre

TEMPO 0800FGBKN001=

Prognoza TREND: w ciągu najbliższych dwóch godzin prognozowane są okresowe spadki
widzialności poziomej do 800m we mgle, a także okresowe obniżanie się podstaw chmur 5-7
oktantów do poziomu około 100FT AGL
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Formularz 1. Rozkodowane depesze operacyjne dla rejsu LO234/235
Depesza MVT
LO234/18.SPEQF.WAW
AD1221/1239 EA1327 POZ
PX69
SI NIL
Depesza LDM
LO234/18.SPEQF.Y78.2/2
-POZ.40/29/0/0.T770.6/348.7/422.PAX/69
SI POZ B/675.C/95.M/0
.BAG/32/675.PRM NIL
FUEL IN TANKS 3300
Na podstawie depesz MVT i LDM wypełnij tabelę:
Spodziewana godzina przylotu (LMT):

Liczba pasażerów na pokładzie:

………………………………………………………...

………………………………………………………...
M: ………………………………………………..

F: ………………………………………………..
Podział pasażerów ze względu na płeć:
C: ………………………………………………..

I: ………………………………………………..
Waga załadunku (w kg):

Liczba sztuk bagażu:

………………………………………………………...

………………………………………………………...
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Formularz 2. Zakodowane depesze dla rejsu ENT987/988
Przygotuj depesze MVT oraz LDM dla poniższych danych:
Wylot do Hurghada – HRG
Samolot B737-800 – SPENN, Y189
Godzina rozpoczęcia wypychania (LMT): 1756
Godzina wzbicia w powietrze (LMT): 1810
Czas lotu: 5H34’
Liczba załogi: 3/5
Liczba pasażerów: 159 – M:63/F:50/C:46/I:5
Waga bagażu: 2134 kg
Liczba sztuk: 130
Załadunek: 2/330, 3/1804

Depesza MVT
A: ……………………………………………………………………………………………………………
B: ……………………………………………………………………………………………………………
PX159
SI NIL

Depesza LDM
C: ……………………………………………………………………………………………………………
D: ……………………………………………………………………………………………………………
SI HRG B/2134.C/0.M/0
E: ……………………………………………………………………………………………………………
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Formularz 3. Obliczone parametry wyważenia statku powietrznego
Do obliczenia skorzystaj z danych dla rejsu ENT987/988
Waga paliwa „w blokach” – 15 200 kg
Paliwo na kołowanie – 200 kg
Paliwo na trasę – 11 500 kg
DOW – 43 450 kg
MTOW – 79 000 kg
Wagi standardowe pasażerów: M/80 kg, F/70 kg, C/35 kg, I/0 kg

LOAD IN COMPARTMENTS

……………………………………………….

PASSENGER WEIGHT

……………………………………………….

TOTAL TRAFFIC LOAD

……………………………………………….

ZERO FUEL WEIGHT

……………………………………………….

TAKE-OFF FUEL

……………………………………………….

ACTUAL TAKE-OFF WEIGHT

……………………………………………….

UNDERLOAD

……………………………………………….

LANDING WEIGHT

……………………………………………….

33

Formularz 4. Opis znaków i sygnałów wykorzystywanych podczas procesu naprowadzania sprzętu
obsługi naziemnej z punku widzenia operatora

1.
……….…………………………………………………………..…..

2a.
………………………………………………………………………..

2b.
………………………………………………………………………..

3a.
..…………………………………………………………………….

3b.
..………………………………………………………………………

34

4a.
………………………………………………………………………

4b.
………………………………………………………………………

5a
…..……………………………………………………………….

5b.
…….……………………………………………………………
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Formularz 5. Zakodowana depesza METAR

Początek depeszy
METAR oraz miejsce

Czas wydania
depeszy

Podstawowe
wartości wiatru

Skrajne wartości
kierunku wiatru

Zachmurzenie
i widzialność

Temperatura
i punkt rosy

Ciśnienie
atmosferyczne

Prognoza

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Formularz 6. Wybrane zwroty w języku polskim i w języku angielskim stosowane podczas obsługi naziemnej
w porcie lotniczym
Zwrot w języku polskim

Zwrot w języku angielskim

wyładunek bagażu z samolotu na wózki
tankowanie samolotu
dokument (arkusz) wyważeniowy samolotu
przewoźnik
droga startowa
karta pokładowa
przywieszka bagażowa
hala odlotów
lot długodystansowy
tablica zawierająca rozkład lotów
odwołanie lotu
opóźnienie lotu
strefa ogólnodostępna na lotnisku
strefa wolnocłowa
samodzielna odprawa internetowa
procedura wejścia pasażerów na pokład samolotu
miejsce odbioru bagażu
miejsce docelowe lotu
kontrola bezpieczeństwa
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Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym:
TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.4. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) korzysta z systemów informacji stosowanych w
1) stosuje systemy informacji używane przez służby lotniskowe
lotnictwie
15) sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem 3) sporządza dokumentację prowadzenia działań operacyjnych
działań operacyjnych
TLO.02.5. Organizacja działań lotniskowych służb operacyjnych
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) korzysta z informacji meteorologicznych
3) odczytuje dane z depesz meteorologicznych stosowanych w
lotnictwie
Jednostka efektów kształcenia:
TLO.02.8. Język angielski zawodowy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
językowych w języku angielskim (ze szczególnym
realizację czynności zawodowych w zakresie:
uwzględnieniem środków leksykalnych),
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca
ze służbami żeglugi powietrznej mogą dotyczyć np.:


sporządzania depeszy NOTAM/SNOWTAM,



rozkodowanie depeszy NOTAM/SNOWTAM,



kodowanie/rozkodowanie parametrów nawierzchni lotniskowych (PCN),



wypełnianie instrukcji załadunku (LIR),



zasad przewozu materiałów niebezpiecznych lub zabronionych (IATA DGR Tabela 2.3.A i Dodatek 4-C,
5-B do rozporządzenia WE 1998/2015),



czytania map lotniczych/rozpoznawanie elementów przestrzeni powietrznej,



przydzielania stanowisk postojowych do typu statku powietrznego,



komunikacji pomiędzy wieżą kontroli lotniska i użytkownikami.
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