
Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 1-25 

 

1.Prawidłowa struktura płci w populacji jelenia wynosi: 
a. 1:1 na korzyść łań 
b. równe 1:1 
c. 1:2 na korzyść byków 
d. 1:1,5 na korzyść byków 

 
2. Okres zasadniczej laktacji u łani jelenia europejskiego trwa około: 
a. 1 miesiąc 
b. 1-2 miesięcy 
c. 3-4 miesięcy 
d. nawet 8-10 miesięcy 

 
3. Kibice, chłysty to:  
a. młode niedojrzałe byki odpędzane od łań przez byki stadne 
b. jelenie przyglądające sie walce dwu byków podczas rykowiska 
c. młode sarny rogacze, które w drugim roku życia kryją już kozy 
d. określenie to dotyczy muflonów 

 
4. W Polsce jeleń sika występuje: 
a. równomiernie na całym terytorium 
b. w Polsce północno-wschodniej 
c. na Śląsku w okolicach Pszczyny i koło Zalewu Wiślanego w Kadynach 
d. na terenach wschodniej Polski 

 
5. Przydatność daniela do introdukcji wraża się : 
a. jego dużą odpornością na choroby infekcyjne i inwazyjne 
b. dziennym trybem życia 
c. możliwością hodowli zarówno w dużych kompleksach leśnych jak i kompleksach 
śródpolnych o powierzchni 150-300 ha 
d. rzadkim zapadaniem na motylice wątrobową 

 
6. Wymiona samic jeleniowatych to w gwarze myśliwskiej:  
a. sutki 
b. grzęzy 
c. gręzy 
d. grady 

 
7. Okres godowy łosia to: 
a. bekowisko 
b. rykowisko 
c. bukowisko 
d. łosiowisko 



8. W Polsce roczny przyrost populacji łosia waha się w granicach: 
a. 20-30 % 
b. 10-15 % 
c. 40-50 % 
d. ponad 70 % 

 
9. Który z gatunków zwierzyny płowej potrafi w poszukiwaniu żeru nurkować pod wodą na 
głębokość kilku metrów:  
a. jeleń szlachetny 
b. jeleń sika c. łoś 
d. taki gatunek zwierzyny płowej nie istnieje 
 

10. Pęk włosów długości 8-10 cm na napletku rogacza to: 
a. fartuszek 
b. kwiat 
c. kiść 
d. pędzel  

11. Zmiana sukni u sarny następuje: 
a. dwa razy w roku, wiosną i jesienią 
b. jeden raz w roku, wiosną 
c. jeden raz w roku , jesienią 
d. dwa razy w roku , wiosną i zimą 

 
12. Który z jeleniowatych ma najwyżej wyspecjalizowany przewód pokarmowy-  
przystosowany do wybiórczego pobierania żeru, jedynie o dużej strawności 
a. łoś 
b. daniel 
c. jeleń 
d. sarna 

 
13. Sarna polna jest to: 
a. jeden z pięciu podgatunków sarny występujących na kuli ziemskiej 
b. forma ekologiczna sarny europejskiej 
c. odrębny gatunek rodzaju sarna 
d. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 

14. Po 6 miesiącach życia młode koźlęta sarny osiągają średnią masę tuszy: 
a. 5-6 kg 
b. 8-10 kg 
c. 15 kg 
d. 15-20 kg 
 

 



 

15. U sarny rozróżnia się trzy podstawowe formy poroża: 
a. szpicak, szóstak, ósmak 
b. szpicak, łyżkarz, łopatach 
c. szpicak, widłak, szóstak 
d. szpicak, łyżkarz, szóstak 

 
16. Przyjmuje się , że średnia wielkość przyrostu zrealizowanego dla sarny w naszych 
łowiskach, w odniesieniu do wiosennego stanu liczbowego, wynosi: 
a. 10-15 % 
b. 10-30 % 
c. 40-50 % 
d. około 60 % 

 
17. Jakie ugrupowania tworzą sarny w okresie jesienno-zimowym: 
a. jednopłciowe kierdle 
b. różnopłciowe rudle 
c. jednopłciowe chmary 
d. różnopłciowe watahy 

 
18. W populacji jelenia o prawidłowej strukturze płci odstrzał winien wynosić: 
a. 20-30 % byków; 50-60 % łań; 10-20 % cieląt 
b. 50 % byków; 40 % łań; 10 % cieląt 
c 30-40 % byków; 40-50 % łań; 10-30 % cieląt 
d. 40 % byków; 50 % łań; 10 % cieląt 

 
19. W populacji sarny o prawidłowej strukturze płci odstrzał powinien wynosić: 
a. 30 % rogacze; 50 % kozy; 20 % koźlęta 
b. 40 % rogacze; 50 % kozy; 10 % koźlęta  
c. 50 % rogacze; 40 % kozy; 10 % koźlęta 
d. 50% rogacze; 30% kozy; 20% koźlęta 
 

20. Cielęta jelenia szlachetnego najczęściej przychodzą na świat w miesiącach: 
a. maj- czerwiec 
b. luty- marzec 
c. lipiec- sierpień 
d. wrzesień- październik 

 
21. W populacji łosia prawidłowy stosunek płci winien wynosić: 
a. 1:1,5 na korzyść klęp 
b. 2:1 na korzyść byków 
c. równe 1:1 
d. 1:3 na korzyść klęp 

 



 
22. Plamki na sukni charakterystyczne dla większości jeleniowatych nie występują u: 
a. koźlaków b. łoszaków 
c. cielaków jelenia 
d. cielaków daniela 

23. Nogi u sarny to w gwarze myśliwskiej:  
a. biegi 
b. badyle 
c. cewki 
d. skoki 

 
24. W stosunku do samców zwierzyny płowej stosuje się następujące rodzaje odstrzałów: 
a. selekcyjny, redukcyjny 
b. redukcyjny, sanitarny 
c. redukcyjny, selekcyjny, odstrzał samców łownych 
d. selekcyjny, samców łownych, sanitarny, redukcyjny 

 
25. Liczba osobników , które spośród wszystkich urodzonych w danym roku dożyły  
do stanu osobników wyrośniętych (od wiosny do wiosny ) to: 
a. bilans roczny populacji 
b. śmiertelność zimowa populacji 
c. przyrost zrealizowany 
d. naturalna śmiertelność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 26-50 

26. U jelenia podstawowym sposobem określania wieku jest: 
a. kolor i rozkład plamek na głowie 
b. ilość odnóg na każdej z tyk wieńca 
c. ogólny wygląd sylwetki, kolejność wymiany i stopień starcia zębów 
d. określenie wieku jest praktycznie niemożliwe 

 
27. Poroże jelenia szlachetnego (wieniec) składa się z dwu tyk na których wyróżnia się 
odnogi. Ich nazwy ( od najwyższej do najniższej) to: 
a. opierak, oczniak, nadoczniak, korona lub widlica 
b. opierak, nadoczniak, oczniak, korona lub widlica 
c. korona lub widlica, nadoczniak, opierak, oczniak 
d. oczniak, nadoczniak, opierak, korona lub widlica 
 

28. Pasynki to: 
a. tyki w porożu rogacza 
b. wyrostki dłuższe niż 2 cm na wieńcu jelenia 
c. odnogi na łopacie w porożu łosia 
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 
 

29. Populacja ma poprawną struktur ą wiekową jeżeli: 
a. liczebność osobników w poszczególnych kategoriach wiekowych jest podobna 
b. dominującą ilościowo osobniki w średnim wieku 
c. rozkład wiekowy tworzy tzw. piramidę, w której podstawę tworzą osobniki młode 
d. rozkład wiekowy tworzy tzw. piramidę, w której podstawę tworzą osobniki najstarsze 

 
30. Przyrost zrealizowany w populacji sarny wynosi średnio: 
a. do 36% stanu wiosennego całości populacji 
b. około 0,6 koźlęcia od 1 kozy 
c. przeciętnie 1,5 koźlęcia od każdej kozy 
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 

31. Odstrzał koźląt płci męskiej: 
a. powinien stanowić około 10% wszystkich zaplanowanych do odstrzału osobników męskich 
b. może stanowić co najwyżej 10% zaplanowanych do odstrzału koźląt 
c. powinien stanowić więcej niż 50% zaplanowanych do odstrzału koźląt 
d. może być wykonany tylko w ramach odstrzału redukcyjnego 

 

 

 



32. Rozłożenie odstrzałów jeleni - byków w klasach wiekowych powinno wynosić: 
a. I klasa- 30-40%; II klasa- 40-50%; III klasa- 10-20% 
b. I klasa- 50%; II klasa 40%; III klasa- 10% 
c. I klasa- 70%; II klasa 10%; III klasa- 20% 
d. Podział na klasy jest mało istotny, liczy się ogólna ilość byków zaplanowanych do odstrzału 

 
33. Jelen myłkus to taki, który ma: 
a. rażąco niesymetryczne poroże 
b. złamane co najmniej dwie odnogi bojowe 
c. tylko jeden nadoczniak 
d. każdy byk jednostronnie koronny 
 

34. Rogacz łowny to: 
a. każdy mocny, regularny szóstak 
b. mocny szóstak w drugiej klasie wieku 
c. mocny, regularny szóstak (lub powyżej tej formy) w co najmniej 3-ciej głowie, 
o porożu powyżej przeciętnej dla danego regionu 
d. nieważna forma poroża, liczy się tylko jego waga 
 

35. Selekcyjne rogacze w I klasie wieku to między innymi: 
a. widłaki nieregularne 
b. widłaki regularne bez róż 
c. wszystkie szpicaki bez względu na wysokość i grubość poroża 
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 

36. Wśród rogaczy w II klasie wieku selekcyjnym jest każdy: 
a. posiadający poroże poniżej formy szóstaka 
b. nieregularny szóstak 
c. szóstak o rozłodze powyżej 50% 
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 

37. każdy jeleń z porożem nieregularnego szóstaka jest selekcyjnym: 
a. już w I klasie wieku 
b. dopiero w II i III klasie 
c. od klasy Ib 
d. żadna odpowiedz nie jest poprawna 

 
38. Byk z rozwidlonym oczniakiem jest z tego powodu selekcyjnym: 
a. już od I klasy wiekowej 
b. już od II klasy wiekowej 
c. dopiero w III klasie wiekowej 
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 
 



39. W II klasie wieku bykiem selekcyjnym jest: 
a. każdy ósmak 
b. każdy nieregularny dziesiątak 
c. każdy regularny dziesiątak 
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 

40. Trójdzielny ząb przedtrzonowy ma : 
a. byk w 1-szej głowie 
b. cielę 
c. byk do ukończenia czwartego roku życia 
d. tylko byki w III klasie wieku 
 

41. Przyząbek nie ma rejestru u: 
a. cieląt 
b. jeleni w I klasie wieku 
c. jeleni, które nie ukończyły rozwoju kośćca 
d. jeleni w III klasie wieku 
 

42. W klasie Ib bykami selekcyjnymi są między innymi: 
a. nieregularne ósmaki 
b. nieregularne dziesiątaki 
c. posiadające wilcze odnogi 
d. nieważna jest forma poroża tylko jego waga 
 

43. Najczęstszą reakcją zwierzyny na strzał komorowy jest: 
a. zgarbienie się i szybka ucieczka 
b. wykonanie tzw. rakiety, lub padnięcie w ogniu 
c. wierzgniecie zadem i wolne oddalenie sie 
d. brak odruchu, zalegniecie po krótkim dystansie 
 

44. Najczęstszą reakcja po strzale na miękkie jest: 
a. potkniecie się i wolne oddalenie 
b. "barani skok" i zalegniecie po krótkim dystansie 
c. drgnięcie lub brak odruch i szybka ucieczka 
d. upadek, szybkie powstanie i ucieczka 
 

45. Po strzale zwierzę pada w ogniu, tłucze się na ziemi, po czym wstaje i uchodzi. 
Jest to reakcja na strzał : 
a. w badyl lub cewkę 
b. w wątrobę 
c. na puste 
d. przez mięsnie 



 

46. Przy strzale na miękkie średni dystans ucieczki zwierzyny wynosi: 
a. do 100 metrów 
b. 25-50 metrów 
c. w granicach kilkuset metrów 
d. kilkanaście kroków 

 
47. Orientacyjny czas podjęcia poszukiwań po strzale na wątrobę wynosi: 
a. 2 godziny 
b. 1 godzinę 
c. 20 minut 
d. natychmiast po strzale 
 

48. Do uściślenia miejsca na zestrzale służą: 
a. ścinka i odchody 
b. farba i tropy 
c. ścinka, tropy i kierunek ucieczki 
d. ścinka, farba i ewentualnie kawałki kości 
 

49. Farba na tropie przy strzale na miękkie jest: 
a. ciemna, obfita, zmieszana z treścią żołądkową 
b. jasna z pęcherzykami powietrza 
c. jasna , rozwodniona, zmieszana z treścią pokarmowa 
d. ciemnoczerwona, pienista 
 

50. Kolejność postępowania przy dojściu do odstrzelonej sztuki 
a. ocena wizualna umiejscowienia kuli i patroszenie 
b. patroszenie, odcięcie trofeum, ostatni kęs 
c. odcięcie trofeum i patroszenie 
d. rozładowanie broni, ostatni kęs, patroszenie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 51-75 

51. Jeleń ma pełne uzębienie żuchwy w wieku około: 
a. 18-20 miesięcy 
b. 24 miesięcy 
c. 28-30 miesięcy 
d. powyżej 30 miesięcy 
 
52. Mała plamka nad chrapami jest charakterystyczna dla: 
a. młodego jelenia 
b. młodego koziołka 
c. rogacza łownego 
d. jest to wyłączna cecha danieli 
 
53. Prawidłowa struktura płci u saren wynosi: 
a. 1:1 
b. 1,5:1 na korzyść rogaczy 
c. 1:1,5 na korzyść kóz 
d. 1:3 na korzyść kóz 
 
54. Okres rui u sarny przypada najczęściej na miesiące: 
a. wrzesień-październik 
b. lipiec-sierpień 
c. maj-czerwiec 
d. listopad-grudzień 
 
55. Okres godowy u daniela przypada na: 
a. maj 
b. lipiec 
c. październik 
d. grudzień 
 
56. W gwarze myśliwskiej okres godowy u daniela to: 
a. bukowisko 
b. rykowisko 
c. bekowisko 
d. huczka 
 
57. Łanie jelenia europejskiego osiągają maksymalna wielkość i masę ciała w: 
a. 3-4 roku życia 
b. 6-8 roku życia 
c. 10-12 roku życia 
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 
 
58. Przyrost zrealizowany w europejskiej populacji jelenia waha się średnio na 
poziomie: 
a. 40-70 cieląt na 100 łań 
b. 10-20 cieląt na 100 łań 
c. 70-85 cieląt na 100 łań 
d. powyżej 100 cieląt na 100 łań 
 
 
 



59. Jasna plama na zadzie to: 
a. talerz 
b. zwierciadło 
c. lustro 
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 
 
60. U którego z gatunków jeleniowatych lustro jest czarno obżerzone: 
a. sarny 
b. jelenia 
c. łosia 
d. daniela i jelenia sika 
 
61. Narośl skórna na podgardlu łosia, obrośniętą długim włosem nazywamy: 
a. kądzielą 
b. brodą 
c. grzywą 
d. czapą 
 
62. U którego gatunku zwierzyny płowej zmiana sukni odbywa się u dorosłych 
osobników tylko jeden raz w roku: 
a. jelenia 
b. daniela 
c. łosia 
d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 
 
63. Łoszaki przychodzą na świat w: 
a. marcu 
b. marcu i kwietniu 
c. maju 
d. czerwcu i lipcu 
 
64. W korzystnych warunkach środowiskowych masa łoszaków po 6 miesiącach może 
wynosić nawet: 
a. 50-60 kg 
b. 70-80 kg 
c. 100 kg 
d. 120-130 kg 
 
65. Poroże łosia łopatacza i badylarza to: 
a. wieniec 
b. łopaty 
c. rosochy 
d. nie zamieszczono poprawnej odpowiedzi 
 
66. Czy w tropie sarny odciskają się szpile: 
a. tak 
b. nie 
c. tylko w tropie gonnym 
d. tak, ale tylko u sarny rogacza 
 
 
 
 
 



67. Fartuszek jest to: 
a. pęk włosów na napletku sarny rogacza 
b. pęk włosów w okolicach sromu kozy 
c. zdrobniała nazwa zwisającej wargi gęby łosia 
d. pęk włosów na napletku łosia 
 
68. Ile miesięcy trwa ciąża u sarny: 
a. 6 
b. 8 
c. 10 
d. 12 
 
69. Ciąża utajona u sarny trwa przez pierwsze: 
a. 1-1,5 miesiąca 
b. 2-2,5 miesiąca 
c. 3-3,5 miesiąca 
d. 4-4,5 miesiąca 
 
69. Areał osobniczy u sarny wynosi: 
a. do 20 ha i u sarny polnej jest mniejszy niż u sarny leśnej 
b. 20-150 ha i w środowisku leśnym jest mniejszy niż w polnym 
c. 700-1000 ha i w środowisku leśnym jest mniejszy niż w polnym 
d. powyżej 1000ha i w środowisku leśnym jest większy niż w polnym 
 
70. Orientacyjny czas poszukiwań po strzale na miękkie wynosi; 
a. po upływie 1 godz. i bezwzględnie z posokowcem 
b. niezwłocznie i koniecznie z psem 
c. po upływie 2-3 godzin i niekoniecznie z psem 
d. po upływie ponad 5 godzin i niekoniecznie z psem 
 
71. Strzał przez mięśnie poznajemy po: 
a. farba jasna, rozwodniona, rozsiana regularnie po obu stronach tropu 
b. farba ciemnoczerwona, rozsiana regularnie wzdłuż tropu 
c. farba jasna, obfita, rozproszona 
d. farba jasnoczerwona i pienista 
 
72. Farba na tropie po strzale na miękkie jest: 
a. ciemna, obfita, zmieszana z treścią żołądkową 
b. jasna z pęcherzykami powietrza 
c. jasna, rozwodniona, zmieszana z treścią pokarmową 
d. ciemnoczerwona, pienista 
 
73. Kolejność czynności przy patroszeniu samców zwierzyny płowej 
a. wycięcie odbytu, rozcięcie powłok brzusznych, odbicie łba, usuniecie jąder 
b. odbicie łba, wycięcie tchawicy z przełykiem, usuniecie jąder, rozcięcie powłok 
brzusznych 
c. usuniecie jąder, wypreparowanie tchawicy z przełykiem, rozcięcie powłok brzusznych 
d. rozcięcie powłok brzusznych, wycięcie odbytu, odbicie łba i wycięcie tchawicy z 
przełykiem 

 


