Załącznik 1

KARTA KRYTERIÓW III KLASY KWALIFIKACYJNEJ
DLA SZEREGOWYCH
ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH
TAKTYKA

Żołnierz powinien znać:
−
−
−
−

–
−

−

Żołnierz powinien umieć:

zasady prowadzenia działań taktycznych,
zasady działania w rejonie wyjściowym (ześrodkowania),
zasady organizacji obserwacji i ubezpieczenia rejonu,
zasady działania podczas prowadzenia obrony i natarcia,
zasady zabezpieczenia bojowego i logistycznego w działaniach
taktycznych,
zasady
przetrwania
w
trudnych
warunkach
terenowych
i atmosferycznych.
zakres czynności w czasie przygotowania i prowadzenia marszu oraz
na postoju w dzień i w nocy.

−
−

wykonać
w rejonie wyjściowym (ześrodkowania) podstawowe
czynności wchodzące w zakres przygotowania osobistego uzbrojenia
i wyposażenia do walki,
wykonać zakres przedsięwzięć zabezpieczenia bojowego oraz
przygotowania i prowadzenia obrony i natarcia.

Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 4, 5.

SZKOLENIE OGNIOWE

Żołnierz powinien znać:

− budowę i zasady działania uzbrojenia pokładowego,
− budowę, znakowanie i zasady obchodzenia się z amunicją,
− zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania broni
−
−

pokładowej i amunicji,
zasady zgrywania i przystrzeliwania broni etatowej i pokładowej,
zasady i sposoby strzelania z broni etatowej i pokładowej czołgu

Żołnierz powinien umieć:

− prowadzić ogień z broni pokładowej do celów stałych, ruchomych
i ukazujących się,

− prowadzić ogień z pistoletu maszynowego,
− prowadzić obserwację wyników strzelania i korygować ogień
w kierunku i donośności,

− obsługiwać i wykonywać przeglądy broni przed strzelaniem i po
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strzelaniu,

− przygotować broń, amunicję i urządzenia pokładowe do strzelania,
− ocenić ogólny stan techniczny uzbrojenia pokładowego i usunąć jego
−
−
−
−
−

podstawowe niesprawności,
wykorzystywać w szkoleniu urządzenia szkolno – treningowe,
częściowo rozkładać i składać uzbrojenie będące na wyposażeniu
czołgu,
usuwać
podstawowe
niesprawności
broni
indywidualnej
i pokładowej.
wykonać ćwiczenia na trenażerach,
wykonać strzelania ujęte w programach strzelań dla II roku,
a w szczególnych przypadkach uniemożliwiających przeprowadzenie
strzelań, dopuszcza się ich zaliczenie na podstawie potwierdzonych
przez dowódcę JW. wykazów.

Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 4, 5, 6.

ROZPOZNANIE I ARMIE OBCE

Żołnierz powinien znać:

Żołnierz powinien umieć:

− podstawowe pojęcia z zakresu WE oraz zagrożeń wynikających ze
−
−
−

stosowania elementów WE przez przeciwnika,
sposób działania patrolu podczas działania pieszo i na pojazdach,
sylwetki, znaki rozpoznawcze sprzętu i żołnierzy armii obcych,
zasady bytowania.

− wykonać zadanie w składzie patrolu pieszego i na pojazdach,
− działać podczas patrolu, wypadu i napadu.
Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 1, 2.

SZKOLENIE INŻYNIERYJNO - SAPERSKIE

Żołnierz powinien znać:

− sposoby wykonywania przejść w zaporach minowych,

Żołnierz powinien umieć:

− wykonać zapalnik lontowy,

− przepisy bezpieczeństwa obowiązujące przy pracach minersko−
−
−

zaporowych,
procedury związane z IED,
zasady wykonania okopu na sprzęt metodą
i mechaniczną,
zasady maskowania obiektów fortyfikacyjnych.

− ustawiać pojedyncze miny,
− wykorzystać w czasie działań taktycznych sprzęt do rozpoznania
−

wybuchową

i pokonywania zapór inżynieryjnych,
wykonać stanowisko ogniowe.

Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 1, 10, 12.

OPBMR

Żołnierz powinien umieć:

Żołnierz powinien znać:

− zasady i sposoby likwidacji skażeń,
− zasady użytkowania indywidualnego dawkomierza,
− przeznaczenie i budowę oraz użytkowanie zestawów do likwidacji

− wykonać natychmiastową i częściową likwidację skażeń,
− posługiwać się ISOPS,
− posługiwać się przyrządami rozpoznania skażeń i urządzeniami

skażeń będących na wyposażeniu czołgu,

ochrony przed bronią masowego rażenia,

− zasady działania po napotkaniu terenu skażonego i w terenie

− działać na sygnał uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i alarmu

skażonym,

o skażeniach,

− sygnały alarmowe, znaki ostrzegawcze do oznakowania rejonów

− prowadzić natychmiastową likwidację skażeń odkrytych części ciała,

skażonych, skażonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

umundurowania, odzieży ochronnej, broni osobistej i wyposażenia,

− prowadzić częściową likwidację skażeń czołgu przy pomocy zestawu
do likwidacji skażeń.
Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 2, 3, 4, 6.

POPL

Żołnierz powinien znać:

− czynności obserwatora na posterunku obserwacyjnym,
− swoje obowiązki podczas organizowania powszechnej OPL w

Żołnierz powinien umieć:

− zachować się zgodnie z obowiązującymi procedurami w czasie
alarmu lotniczego w różnych rodzajach działań taktycznych,

działaniach taktycznych,

− prowadzić rozpoznanie przestrzeni powietrznej i alarmować

− sposoby meldowania o wykrytych środkach napadu powietrznego,
− zasady zwalczania środków napadu powietrznego (ŚNP) z broni
etatowej i pokładowej.

−

−

pododdział o zagrożeniu z powietrza,
wykonać przedsięwzięcia wchodzące w zakres powszechnej OPL,
rozróżniać sylwetki podstawowych środków napadu powietrznego.

Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 1.

ŁĄCZNOŚĆ

Żołnierz powinien znać:

−
−
−
−

Żołnierz powinien umieć:

ogólną charakterystykę i przeznaczenie oraz ogólną budowę
radiostacji pokładowych,
ogólną budowę i możliwości aparatu polowego,
ogólną budowę i możliwości urządzeń łączności wewnętrznej wozu,
przepisy korespondencji radiowej.

−
−
−

przygotować do pracy radiostację pokładową,
praktycznie posługiwać się urządzeniami łączności wewnętrznej
czołgu,
nawiązać
łączność
radiową
na
radiostacji
pokładowej
z wykorzystaniem danych radiowych.

Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 10.

TERENOZNAWSTWO

Żołnierz powinien znać:

−
−
−
−

podstawowe funkcje odbiornika GPS,
zasady określania odległości w terenie i na mapie,
zasadę pracy systemu GPS,
istotę odwzorowania MGRS.

Żołnierz powinien umieć:

−
−
−
−
−

zorientować mapę i określić na niej miejsce stania różnymi
sposobami,
nanieść na mapę punkty wg współrzędnych i określić współrzędne
punktów,
czytać treści map topograficznych,
określić swoje położenie na mapie w różnych warunkach
terenowych,
posługiwać się mapą topograficzną z układem współrzędnych
prostokątnych UTM.

Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 4, 5, 7.

SZKOLENIE MEDYCZNE

Żołnierz powinni znać:
−
−

Żołnierz powinien umieć:

zasady udzielania pierwszej pomocy w typowych nagłych
przypadkach,
zasady wykorzystania indywidualnego wyposażenia medycznego.

−
−
−
−

ewakuować rannych ze sprzętu,
udzielać pierwszej pomocy w przypadkach urazów, zranień
i krwotoków za pomocą opaski uciskowej oraz materiałów
opatrunkowych,
prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową,
posługiwać się indywidualnym wyposażeniem.

Powinien wykonywać normy szkoleniowe nr: 1, 2, 3, 5.

NAUKA JAZDY

Żołnierz powinien znać:
−
−
−
−

Żołnierz powinien umieć :
−

sygnały porozumiewania się pod woda,
budowę i dane aparatu ATE-1,
warunki bezpieczeństwa w czasie użytkowania aparatu ATE-1,
warianty ewakuacji zatopionego czołgu.

przygotować aparat ATE-1 do eksploatacji.

BiEUiSW

Żołnierz powinien znać:
−
−

zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy na sprzęcie,
podstawowe parametry, dane taktyczno-techniczne oraz zasady
eksploatacji czołgu,

Żołnierz powinien umieć:
−
−
−

wykonać obsługę bieżąca czołgu,
przygotować pojazd do eksploatacji w dniu użytkowania,
zlokalizować i usunąć podstawowe niesprawności czołgu.

−
−

zasady ewakuacji czołgu z pola walki,
ogólne zasady działania mechanizmów i zespołów czołgu.

