
Test egzaminacyjny dla selekcjonera 
z wykazem odpowiedzi 

 
 
1. Rola licówki najbardziej zaznaczona jest w chmarze: 

a) jeleni; 
b) danieli; 
c) saren; 
d) łosi i saren 

 
2.  Prawidłowa struktura płci u sarny wynosi: 

a) od l: l ,5 do l :2,5 na korzyść kóz; 
b) od 1:1 do 1:1,5 na korzyść kóz; 
c) od 1:1,5 na korzyść kóz; 
d) od 1:1 do 1:1, ł na korzyść rogaczy. 

 
3.  W populacji jeleni o prawidłowej strukturze płci odstrzał powinien wynosić: 

a) byki 30-40%, łanie 40-50%, cielęta do 30%; 
b) byki 10-30%, łanie 30-50%, cielęta do 40%; 
c) byki 30-50%, łanie 10-40%, cielęta do 30%; 
d) byki 40%, łanie 50-60%, cielęta do 10%. 

 
4.  Kibice lub chłysty to: 

a) młode niedojrzałe byki odpędzane od łań przez byka stadnego; 
b) jelenie przyglądające się walce dwóch byków w czasie rykowiska; 
c) młode sarny rogacze, które w drugim roku życia kryją już kozy; 
d) określenie to dotyczy muflonów. 

 
5.  Badylarz jest to: 

a) jeleń byk nie wykształcający koron; 
b) łoś byk, który nie wykształcił łopat; 
c) samiec zwierzyny płowej, który w drugim roku życia nie wykształcił poroża; 
d) określenie dotyczy sarny rogacza w wyjątkowych przypadkach. 

 
6.  Prawidłowy odstrzał jelenia byka szpicaka to: 

a) szpicak o długości tyk do 10 cm; 
b) szpicak o długości tyk do 15 cm ; 
c) szpicak o długości tyk do 20 cm; 
d) szpicak o długości tyk do 30 cm. 

 
7. Co to jest pojemność łowiska: 

a) ilość zinwentaryzowanej zwierzyny na dzień 31.03; 
b) ilość zwierzyny przypadającej na 1000 ha powierzchni lasu; 
c) umowna liczba zwierzyny jaką może się wyżywić na jednostce terenu bez wyrządzania 

szkód w lesie i polu; 
d) umowna liczba saren jaka może się wyżywić na 1000 ha powierzchni lasu. 

 
8.  U jelenia szlachetnego podstawowym sposobem określania wieku po odstrzale jest: 

a) kolor i rozkład plamek na głowie; 
b) ilość odnóg na każdej z tyk wieńca; 
c) kolejność wymiany i stopień starcia zębów; 
d) określenie wieku jest praktycznie niemożliwe. 

 



 
 
9.  Do zwierzyny poruszającej się po wierzchołku wzniesienia, w terenie otwartym, wolno 
strzelać myśliwemu gdy odległość myśliwego od celu wynosi: 

a) 30 m śrutem i 50 m kulą z broni o lufach gładkich; 
b) 35 m i tylko śrutem; 
c) maksymalnie dopuszczalną regulaminem dla strzału śrutowego; 
d) nie wolno strzelać wcale. 

10. W jakim okresie po pozyskaniu można dokonać wyceny ostatecznej trofeum: 
a) po jednym miesiącu; 
b) po trzech miesiącach; 
c) po sześciu miesiącach; 
d) po dziesięciu miesiącach. 

11. Które z wymienionych trofeów łowieckich podlega wycenie wstępnej: 
a) czaszka lisa, poroże jelenia szlachetnego, poroża jelenia sika, oręż dzika; 
b) poroże jelenia szlachetnego, jelenia sika, daniela; ślimy muflona; 
c) poroże łosia, jelenia szlachetnego, jelenia sika, daniela, sarny; 
d) poroża łosia, jelenia szlachetnego, ślimy muflona, czaszka borsuka. 

12. Przy której z podanych mas poroża brutto trofeum jelenia szlachetnego podlega wycenie 
wstępnej : 

a) co najmniej 5 kg; 
b) co najmniej 5,5 kg; 
c) co najmniej 6 kg; 
d) co najmniej 6,5 kg. 

13. Poroże jelenia szlachetnego (wieniec) składa się z dwóch tyk na których wyróżnia się 
odnogi – ich nazwy (w kolejności od najniższej do najwyższej) to: 

a) opierak, oczniak, nadoczniak, korona (widlica grot); 
b) opierak, nadoczniak, oczniak, korona (widlica lub gro); 
c) korona, widlica lub grot, nadoczniak, opierak, oczniak; 
d) oczniak, nadoczniak, opierak, korona (widlica lub grot). 

14. Gatunkiem zwierzyny o najmniejszym zagęszczeniu w przeliczeniu na 1000 ha jest: 
a) sarna; 
b) daniel; 
c) jeleń; 
d) łoś. 

15. Na tylnej krawędzi łopaty daniela byka są odnogi zwane w gwarze łowieckiej: 
a) pasnykami; 
b) sękami; 
c) gałęziami; 
d) kolcami. 

16. W jakim wieku sarna ma już pełne uzębienie stałe: 
a) 8-10 m-cy; 
b) 13-14 m-cy; 
c) 22-24 m-cy; 
d) 30-32. 

 
 



 
 
17.  Czy wolno strzelać kulą w miot do zwierzyny? 

a) tak, ale tylko do zwierzyny płowej i na odległość do 40 m;  
b) tak, ale z wyłączeniem zwierzyny płowej i na odległość do 40 m; 
c) do każdej zwierzyny, ale na odległość nie dalszą niż 30 m; 
d) do każdej zwierzyny, która jest w polu widzenia. 

 
18.  Prawidłowo rozwijaj ący się, w pełni dojrzały byk daniel, powinien być : 

a) badylarzem; 
b) ósmakiem ; 
c) łopataczem; 
d) łyżkarzem. 

 
19.  Dla sarny rozróżnia się trzy podstawowe formy poroża : 

a) szpicak, szóstak, ósmak; 
b) szpicak, łyżkarz, łopatacz; 
c) szpicak, widłak, szóstak; 
d) szpicak, łyżkarz, szóstak. 

 
20.  Rozłogę wieńca mierzymy : 

a) w miejscu największej wewnętrznej rozpiętości między tykami pod koronami; 
b) w miejscu największej wewnętrznej rozpiętości wieńca między tykami; 
c) w miejscu największej wewnętrznej rozpiętości tyk, pomiędzy oczniakiem a opieraniem; 
d) w miejscu największej wewnętrznej rozpiętości tyk, pomiędzy nadoczniakiem a opieraniem. 

 
21.  Które z trofeów wymaga przy wycenie medalowej pomiaru objętości w basenie: 

a) wieniec jelenia; 
b) parostki rogacza; 
c) łopaty daniela; 
d) rosochy łosia. 

22.  W ustabilizowanej populacji jelenia, pozyskanie byków powinno wynosić: 
a) w I kl. wieku do 30%, w drugiej kł. wieku 50-60%, w m kl. wieku 20%; 
b) w I kl. wieku do 40%, w drugiej kl. wieku do 40%, w ID kl. wieku do 30% ; 
c) w I kl. wieku 30-50%, w drugiej kl. wieku 30-50%,w m kl. wieku do 20%; 
d) w I kl. wieku do 20%, w drugiej kl. wieku 50-60%,w m kl. wieku do 30%. 

 
23.  Jakie orientacyjne wskaźniki zagęszczenia jelenia ,musimy brać pod uwagę planując 
pozyskanie: 

a) 10-15 sztuk na 1000 ha lasu; 
b) 15-20 sztuk na 1000 ha lasu; 
c) 15-35 sztuk na 1000 ha lasu; 
d) 25-40 sztuk na 1000 ha lasu. 

 
24.  Wabiąc sarnę rogacza w okresie rui naśladujemy: 

a) szczekanie rogacza; 
b) szczekanie kozy; 
c) pisk kozy (podobny głos wydaje również koźlę) używając wabika tzw. mikotu ; 
d) kniazienie kozy. 

 

 



25.  Perukarz to: 
a) to jeleń byk po zrzuceniu wieńca; 
b) to daniel, który nie wykształcił łopat (w I kł. wieku); 
c) to kozioł lub rzadziej jeleń byk, który nie zrzuca poroża ze względu na mechaniczne 

uszkodzenie jąder; 
d) to łoś byk po zrzuceniu poroża. 

 
26.  Medal brązowy u sarny rogacza przysługuje od : 

a) 100 pkt; 
b) 105 pkt; 
c) 110 pkt; 
d) 115 pkt. 

 
27. Za jelenia byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku : 

a) w 9 roku życia o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego) o masie 
wieńca powyżej 3 kg; 

b) w 10 roku życia o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego) o masie 
wieńca powyżej 3,5 kg; 

c) w 11 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie 
d) koronnego) o masie wieńca powyżej 5 kg; 
e) w 11 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego) 

o masie wieńca powyżej 4,5 kg. 
 
28.  Wyróżnia się klasy wiekowe sarny rogacza, I klasa wieku to: 

a) pierwsze poroże (2 rok życia); 
b) pierwsze i drugie poroże (2-3 rok życia); 
c) od pierwszego do trzeciego poroża (2-4 rok życia); 
d) od pierwszego do czwartego poroża (2-5 rok życia). 

 
29.  Medal srebrny u daniela byka przysługuje od : 

a) 165 pkt.; 
b) 170 pkt.; 
c) 175 pkt.; 
d) 180 pkt. 

 
30. W ustabilizowanej populacji sarny, przyrost zrealizowany zawiera się w granicach:  

a) 10-30% wiosennego stanu liczebnego populacji; 
b) 60-70% wiosennego stanu liczebnego populacji; 
c) 80-90% wiosennego stanu kóz; 
d) 30-40% wiosennego stanu liczebnego populacji. 

 
31.  Dokonując wyceny medalowej, długość parostków mierzymy w: 

a) centymetrach; 
b) milimetrach; 
c) długości parostków nie mierzymy tylko ważymy i dokonujemy pomiaru objętości w basenie 

z wodą; 
d) nie mierzymy długości parostków tylko obwód tyki prawej i lewej. 

 
32.  Medal srebrny u jelenia byka szlachetnego przysługuje od: 

a) 180 pkt.; 
b) 185 pkt. ; 
c) 190 pkt.; 
d) 195 pkt 



33.  Prawidłowy odstrzał jelenia byka w I klasie wieku, drugie poroże (3 rok życia) to: 
a) szóstak regularny; 
b) ósmak regularny i poniżej tej formy; 
c) ósmak nieregularny i poniżej tej formy; 
d) dziesiątek jednostronnie koronny, 

 
34.  Zarząd okrę gowy za uzyskanie 2 punktów czerwonych (XX) zawiesza w prawach 
odstrzału samców danego gatunku na okres : 

a) do jednego sezonu łowieckiego;  
b) od l do 2 lat; 
c) od l do 3 sezonów łowieckich; 
d) od l do 4 lat. 

 
35.  Prawidłowa struktura płci w populacji jelenia szlachetnego wynosi: 

a) od 1:1 do 1:1,5 na korzyść łań; 
b) l :2 na korzyść łań; 
c) 1:1, 2 na korzyść byków; 
d) od 1:1 do 1:1,5 na korzyść byków. 

 
36.  Za daniela byka łownego uznaje się: 

a) łopatacza w 7 roku życia i starszego; 
b) regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych 

łopatach; 
c) regularnego łopatacza w 6 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych 

łopatach; 
d) łopatacza w 10 roku życia i starszego. 

 
37.  Czy broń nie załadowana to broń w której :  

a) nie ma nabojów w komorze nabojowej; 
b) są naboje w komorze nabojowej, ale broń jest zabezpieczona; 
c) nie ma nabojów w komorze nabojowej ani w magazynku; 
d) zamek jest otwarty, a naboje są w magazynku. 

 
38.  Pierwsza klasa wieku u jeleni byków to: 

a) 1-2 poroże (2-3 rok życia); 
b) 1-3 poroże (2-4 rok życia);  
c) 1-4 poroże (2-5 rok życia); 
d) l -5 poroże (2-6 rok życia). 

 
39. Czy myśliwy może strzelać do zwierzyny z pojazdu mechanicznego: 

a) tak, z każdego pojazdu; 
b) tak, ale tylko z samochodu terenowego; 
c) tak, z każdego pojazdu z wyjątkiem maszyn rolniczych (traktor, kombajn);  
d) nie. 

40. Prawidłowy odstrzał sarny rogacza w pierwszym porożu (I kL wieku) to:  
a) guzikarze, myłkusy i szpicaki do 10 cm; 
b) guzikarze, myłkusy i szpicaki do 15 cm; 
c) guzikarze, myłkusy , szpicaki i widłaki do 10 cm; 
d) guzikarze, myłkusy oraz szpicaki i widłaki o długości parostków do ok. 8 cm. 

 



41.  Prawidłowy odstrzał sarny rogacza w II klasie wieku (3 poroże i starsze): 
a) wszystkie formy poniżej regularnego szóstaka; 
b) regularne szóstaki; 
c) nieregularne szóstaki o masie parostków poniżej 200 g oraz prawidłowo wykonany 

odstrzał łowny; 
d) nieregularne szóstaki i poniżej tej formy, oraz regularne szóstaki o masie parostków 

poniżej 350 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny. 
 
42.  Polowanie na jelenie byki może odbywać się przy użyciu myśliwskiej broni palnej  
0 lufach gwintowanych oraz stosowanych do niej naboi myśliwskich, które w odległości 
100 m od lufy posiadają energię nie mniejszą niż : 

a) 2500 J; 
b) 2000 J; 
c) 1000 J; 
d) 500 J. 

 
43.   Które z podanych niżej  metod inwentaryzacji służą do ustalenia liczebności 
1 struktury płci oraz wieku jeleniowatych:  

a) taksacja pasowa, całoroczna obserwacja, liczenie tropów po ponowię; 
b) pędzenia próbne, liczenie tropów w czasie zalegania śniegu, całoroczne obserwacje; 
c) pędzenia próbne, taksacja pasowa, liczenie odzywających się na wiosnę samców; 
d) taksacja pasowa, liczenie odzywających się na wiosnę samców, liczenie tropów po 

ponowię. 
 
44.  Czy podczas polowania można strzelać do iani licówki: 

a) do łam" licówki nie strzela się; 
b) można strzelać gdy nie prowadzi cielaka; 
c) można strzelać gdy pozostała część chmary porusza się w odległości większej niż 20 m.; 
d) można strzelać gdy w pobliżu nie ma byka stadnego. 

 
45.  Za rogacza łownego uznaje się: 

a) regularnego szóstaka w H klasie wieku; 
b) regularnego szóstaka w H klasie wieku od szóstego roku życia; 
c) regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o 

masie trofeum ponad 300g i wszystkich odnogach powyżej 3 cm.; 
d) regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o 

masie trofeum ponad 350g; 
 
46.  Prawidłowy odstrzał sarny rogacza w drugim porożu (I klasa wieku) to: 

a) guzikarze, szpicaki i myłkusy; 
b) nieregularne widłaki i poniżej tej formy; 
c) widłaki i poniżej tej formy; 
d) szóstaki nieregularne i poniżej tej formy. 

 
47. Od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania nie wolno strzelać do zwierzyny i 
drapieżników w odległości mniejszej niż : 

a) 100 m 
b) 200 m  
c) 500 m 
d) 1500 m 

 



48.  Przy której z podanych mas poroża daniela brutto trofeum podlega wycenie wstępnej: 
a) co najmniej 2,4 kg; 
b) co najmniej 2,6 kg; 
c) co najmniej 2,8 kg; 
d) co najmniej 3,0 kg. 

 
49.  Prawidłowa struktura pozyskania daniela w ustabilizowanej populacji wynosi 

a) byki 20-30 %, łanie 40-60 %, cielęta do 10-40 % ; 
b) byki 30-40 %, lanie do 50 %, cielęta 10-20 %; 
c) byki do 30 %, łanie do 60 %, cielęta 10-20 %; 
d) byki 10-20 %, łanie 40-70 %, cielęta do 30 %. 

 
50. Medal srebrny u sarny rogacza przysługuje od : 

a) l00 pkt. 
b) 105 pkt. 
c) 110 pkt.  
d) 115 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr pytania A B C D 
1 X    
2 X    
3 X    
4 X    
5  X   
6   X  
7   X  
8   X  
9    X 
10  X   
11   X  
12  X   
13    X 
14    X 
15  X   
16  X   
17  X   
18   X  
19   X  
20 X    
21  X   
22   X  
23   X  
24   X  
25   X  
26  X   
27   X  
28  X   
29  X   
30 X    
31 X    
32   X  
33   X  
34  X   
35 X    
36  X   
37   X  
38   X  
39    X 
40 X    
41    X 
42  X   
43     
44 X    
45    X 
46    X 
47   X  
48  X   
49  X   
50    X 

 


