
1.Do zwierząt chronionych nie należy:  
a) karp,  
b) kozica,  
c) niedźwiedź brunatny 
 
2. . Jaki jest okres ochronny dla węgorza w Polsce?  
a) od 1.01 do 30.04. 
 b) od 15. 06 do 15. 07 
. c) nie ma okresu ochronnego 
 
3. Czy wolno wędkować z mostów? 
 a) tak, po uzyskaniu zgody od służb drogowych,  
b) tak,  
c) nie wolno 
 
4. Złota orfa to odmiana:  
a) jelca, 
 b) klenia, 
 c) jazia 
 
5. Spławik to:  
a) ślad na powierzchni wody po spławieniu się ryby, 
 b) sygnalizator brań,  
c) ozdoba wędki. 
 
6. Który z gatunków nie jest objęty okresem ochronnym: 
 a) sandacz, 
 b) leszcz,  
c) szczupak, 
 
7. Po złowieniu nie wolno wypuścić do żadnego zbiornika:  
a) jazgarza.  
b) rozpióra,  
c) sumika karłowatego, 
 
8. . Kanibalami w naszych wodach są: 
 a) okonie, 
 b) leszcze, 
 c) liny, 
 
9.  Naturalny rozród ryb to:  
a) tarło, 
 b) tarlisko, 
 c) krześlisko, 
 
 10. Feeder to: 
 a) rodzaj krętlika z agrafką, 
 b) wędzisko z drgającą szczytówką, 
 c) rodzaj spławika,  
 
 
 



11. Ryba rozmnażająca się tylko w wodzie, w której żyją małże to: 
 a) stynka,  
b) sieja,  
c) różanka,  
 
12. Multiplikator jest rodzajem: 
 a) woblera  
b) kołowrotka,  
c) spławika, 
 
13. Złowione ryby muszą być przechowywane: 
 a) w wiaderku z wodą, 
 b) w zanurzonej w wodzie siatce na obręczach,  
c) na specjalnych agrafkach, 
 
 14. Spławik „lizak” używany jest podczas wędkowania:  
a) w stawach i jeziorach, 
 b) w rzekach i kanałach,  
c) w morzu.  
 
15. Ławica to:  
a) rodzaj pomostu – ławka dla wędkarza,  
b) szybki nurt w górskiej rzece,  
c) duże stado ryb , najczęściej jednego gatunku. 
 
 16. Podpórkę rolkową stosuje się przy połowie metodą: 
 a) gruntową, 
 b) skróconego zestawu,  
c) trolingu. 
 
17. Wobler to: 
 a) gatunek ważki, 
 b) nazwa narybku troci, 
 c) rodzaj sztucznej przynęty. 
 
18. Koszyczek zanętowy używany jest przy metodzie:  
a) gruntowej,  
b) muchowej,  
c) spinningowej.  
 
19. Wahadłówka to: 
 a) urządzenie do wyciągania podrywki z wody, 
 b) rodzaj błystki do spinningowania,  
c) metoda wędkowania ze zmianą stanowiska.  
 
20. Stil to: 
 a) stalowy przypon używany w wędkarstwie morskim, 
 b) mocowanie kołowrotka wykonane z metalu, 
 c) rodzaj obciążenia zestawów spławikowych. 
 
 
 



 21. Garbus to: 
 a) wędzisko wygięte podczas holu ryby,  
b) potoczna nazwa okonia, 
 c) rodzaj sieci rybackiej.  
 
22. Charakterystyczna cecha świnki to: 
 a) dolny otwór gębowy o zrogowaciałych wargach, 
 b) kolec u nasady płetwy grzbietowej, 
 c) duża płetwa grzbietowa o tęczowych barwach. 
 
 23. Łowiąc z lodu można: 
 a) używać podrywki,  
b) wiercić otwory o średnicy 25 cm, 
 c) nęcić. 
 
 24. Ostroga to: 
 a) zgrubienie na płetwie,  
b) cypel – element regulacji rzeki, 
 c) najdłuższe odnóże raka. 
 
 25. Sprężyna zanętowa to: 
 a) składnik zanęty gruntowej, 
 b) element zestawu wędki,  
c) specjalny pojemnik na robaki. 
 
26. Łowiąc na spinning nie można: 
 a) łowić na żywca, 
 b) brodzić, 
c) pływać łodzią. 
 
 27. Pstrąg potokowy odbywa naturalne tarło tylko w: 
 a) nagrzanych i nasłonecznionych wodach rzek,  
b) płytkich jeziorach, 
 c) zimnych wodach górskich potoków.  
 
28. Szczupak odbywa tarło w: 
 a) pierwszej połowie roku, 
 b) drugiej połowie roku, 
 c) przez cały rok. 
 
29. Jakie odległości należy zachować przy wierceniu otworów w lodzie?: 
 a) nie mniejszą niż 1 metr, 
 b) nie mniejszą niż 1,5 metra, 
 c) nie mniejszą niż 2 metry. 
 
 30. Wzdręga nazywana jest krasnopiórą ze względu na:  
a) czerwone plamy na łuskach,  
b) jaskrawo-czerwone ubarwienie płetw, 
 c) ponieważ można je złowić wyłącznie na przynęty wykonane z czerwonych piór. 
 
 
 



31. Cierniki to: 
 a) małe rybki z kolcami na grzbiecie, 
 b) podwodne, kolczaste rośliny,  
c) cierniste krzewy 
 
32. W jakich typach jezior występuje najwięcej gatunków ryb?  
a) w leszczowych  
b) w karasiowych  
c) w linowo- szczupakowych 
 
33. Które ryby mają łuski grzebykowate?  
a) węgorz i krąp  
b) sandacz i okoń  
c) kleń i karaś 
 
34. Czy istnieje zależność między rozwojem ikry a temperaturą wody? 
a) tak  
b) nie  
c) tak, tylko u karpia 
 
 35. Które z wymienionych grup ryb mają w okresie tarła wysypkę perłową?  
a) karpiowate  
b) łososiowate  
c) kozowate 
 
36. Tarło węgorza europejskiego odbywa się w morzu 
 a) Morze Barentsa 
 b) Morze Północne  
c) Morze Sargassowe  
 
37. Jaka ryba posługuje się wyłącznie wzrokiem przy chwytaniu pokarmu?  
a) węgorz 
 b) pstrąg  
c) szczupak 
 
38. Ile wąsów posiada sum? 
 a) trzy wąsy  
b) sześć wąsów 
 c) osiem wąsów 
 
39. Którą z ryb potocznie nazywamy „krasnopiórą”? 
 a) płoć  
b) wzdręga  
c) karaś  
 
40. Która z rybich płetw jest nieparzysta?  
a) piersiowa  
b) brzuszna 
 c) odbytowa  
 
 
 



41. Która z ryb nazywana jest potocznie „kardynałem”? 
 a) okoń  
b) lipień  
c) brzana  
 
42. Która z ryb należy do grupy ryb planktonożernych? 
 a) śliz  
b) sielawa  
c) sieja  
 
43. Ryby drapieżne to ryby odżywiające się:  
a) innymi rybami 
 b) przynętami sztucznymi  
c) pokarmem pochodzenia roślinnego  
 
44. U których gatunków ryb występuje płetwa tłuszczowa?  
a) szczupakowate  
b) sumowate  
c) łososiowate 
 
45. Która z ryb odbywa tarło w zimie? 
 a) piskorz  
b) śliz  
c) miętus  
 
46. Która z ryb jest pod całkowitą ochroną prawną? 
 a) czebaczek amurski  
b) jesiotr zachodni  
c) pstrąg źródlany 
 
47. Która z rodzin ryb jest najliczniejsza w Polsce?  
a) okoniowate  
b) karpiowate  
c) łososiowate  
 
48. Która z ryb jest uznana za rybę wędrowną? 
 a) karaś  
b) łosoś  
c) kleń 
  
49. Jaki narząd służy rybom do oddychania? 
 a) oskrzela 
 b) skrzela  
c) płuca  
 
50. Która z ryb należy do grupy ryb rodzimych? 
 a) karp  
b) szczupak 
 c) amur 
 
 
 



 51. Miętus spokrewniony jest z następującą grupą ryb: 
 a) sumowatymi  
b) dorszowatymi 
 c) kozowatymi  
 
52. Która z ryb posiada tylko jeden wąs? 
 a) brzana  
b) miętus  
c) karp 
 
53.Ryby złowione spod lodu przeznaczone do zabrania powinny być:  
a) przysypane śniegiem 
 b) owinięte w ręcznik lub inny materiał. 
 c) natychmiast uśmiercone 
 
54.Jaka jest minimalna odległość pomiędzy wędkującymi na lodzie?  
a) dwa metry 
b) pięć metrów  
c) dziesięć metrów 
 
55. Z jakich urządzeń dozwolone jest wędkowanie w porze dziennej? 
 a) hydrotechnicznych 
 b) tam i zapór wodnych służących do piętrzenia wody. 
 c) pomostów wędkarskich, 
 
 56. W jakich wodach użytkowanych przez PZW nie można wędkować w porze nocnej?  
a) we wszystkich wodach? 
 b) w wodach „krainy pstrąga i lipienia”  
c) w zbiornikach o powierzchni mniejszej niż 10 ha. 
 
 57. Czy w czasie połowu ryb na przynęty naturalne możemy jednocześnie łowić? 
 a) metodą spinningową 
 b) metodą muchową  
c) nie wolno  
 
58. Ile metrów powinna wynosić odległość pomiędzy wędkującymi z łodzi metodą spławikową? 
 a) 20 metrów  
b) 25 metrów 
 c) 50 metrów 
 
 59. Ile metrów powinna wynosić minimalna odległość pomiędzy wędkarzami łowiącymi metodą 
spinningową z łodzi?  
a) 50 metrów  
b) 75 metrów 
 c) 150 metrów 
 
 60. Ile metrów powinna wynosić odległość pomiędzy wędkarzami łowiącymi metodą spławikową z 
brzegu? 
 a) 10 metrów 
 b) 30 metrów 
c) 20 metrów  



61. Ile metrów powinna wynosić minimalna odległość między wędkarzami łowiącymi metodą 
spinningową z brzegu? 
 a) 25 metrów 
 b) 50 metrów  
c) 100 metrów 
 
 62. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być: 
 a) przechowywane w siatce o wymiarach: średnica 50cm i długości 5m. 
 b) wypuszczone do wody po zakończeniu wędkowania.  
c) wypuszczone do wody zaraz po złowieniu 
 
63. Jaką minimalną długość winno mieć wędzisko wędkarskie?  
a) 30cm  
b) 230cm  
c) 630cm  
 
64. Przynęty naturalne są: 
 a. wykonane z włókien polimerowych.. 
 b. wykonane z materiałów naturalnych( wełna, ptasie pióra, drewno) 
 c. pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.  
 
65. Żywca możemy poławiać przy pomocy siatki ( podrywki): 
 a) nie  
b) tak  
c) tylko na jeziorach 
 
66 Czego nie wolno stosować jako przynęt lub zanęt?  
a) ikry rybiej 
 b) odchodów 
 c) karmy dla ryb 
 
67 Jaki kolor oczu ma płoć? 
 a) Żółty 
 b) Czerwony 
c) Zielony 
 
68 Które płetwy u ryb są parzyste? 
 a) piersiowa i brzuszna  
b) grzbietowa, ogonowa, 
 c) odbytowa i tłuszczowa  
 
69 Czy temperatura wody wpływa na rozwój ikry? 
 a) tak  
b) nie  
c) tylko u karpiowatych 
 
 70 Do czego służy wylęgowi ryb woreczek żółtkowy?  
a) zapobiega spłynięciu larw z prądem wody  
b) stanowi źródło pokarmu  
c) nie ma żadnego życzenia 
 
 



71 Które ryby budują gniazda tarłowe?  
a) sandacz, łosoś  
b) okoń, jazgarz  
c) leszcz, krąp  
 
72 Które ryby opiekują się swoim potomstwem?  
a) strzebla potokowa  
b) ciernik  
c) jaź  
 
73 Które z wymienionych grup ryb składają ikrę na twardym żwirowatym dnie? 
 a) pstrąg, głowacica 
 b) leszcz, śliz  
c) sieja, sielawa  
74 Które z wymienionych grup ryb składają ikrę na roślinności podwodnej?  
a) różanka, kiełb  
b) szczupak, leszcz, okoń 
 c) brzana, koza  
 
75 Która grupa ryb odbywa tarło na przełomie wiosny i lata? 
 a) kleń, brzana, sum  
b) szczupak, pstrąg potokowy  
c) świnka, jaź 
 
 76 Która grupa ryb składa ikrę późną jesienią? 
 a) głowacica,  
b) łosoś, pstrąg potokowy  
c) sandacz, certa 
 
 77 Która ryba żyje w morzu, a tarło odbywa w wodzie słodkiej? 
 a) węgorz  
b) łosoś  
c) pstrąg tęczowy  
 
78 Która ryba potrafi oddychać jelitowo? 
a) szczupak 
 b) piskorz  
c) miętus  
 
79 Który gatunek należy do ryb wędrownych (dwuśrodowiskowych)?  
a) głowacica  
b) pstrąg źródlany 
c) troć 
 
  80Która ryba ma gładkie, koliste łuski? 
 a) sum  
b) miętus  
c) kleń  
 
 
 
 



81 Które ryby należą do kozowatych? 
 a) kiełb i strzebla potokowa 
 b) brzana i głowacz białopłetwy  
c) śliz i piskorz 
 
82 Gdzie znajduje się serce u ryb? 
 a) w okolicy gardzielowej  
b) w środku korpusu, między głową a odbytem  
c) między płetwami brzusznymi 
 
83.Pęcherz pławny ułatwia rybom:  
a)oddychanie 
b) trawienie 
 c) utrzymywanie pozycji w wodzie  
 
84.Która grupa ryb posiada zęby gardłowe? 
 a) pstrągi, trocie i głowacice 
 b) leszcze, wzdręgi i karpie  
c) okonie, szczupaki i sandacze 
 
85 Ile godzin można wędkować z brzegu w wodach użytkowanych przez PZW?  
a) przez cała dobę  
b) od świtu do zmierzchu 
 c) tylko w dzień  
 
86 Jaki przyrząd zobowiązany jest posiadać wędkarz? 
 a) do wyjmowania haczyków  
b) do rozplątywania supłów na żyłce 
 c) do zakładania przynęty  
 
87 Czy wolno stosować metodę ,,szarpaka’’ i łowić z mostów? 
 a) tak 
 b) nie 
 c) tak, tylko na małych rzekach  
88. W jakiej odległości od jazów śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń do piętrzenia 
wody wolno łowić ryby? 
 a) 100 m  
b) 50 m  
c) 200 m  
 
89 Jak długo można przechowywać żywe ryby? 
 a) do 24 godzin 
 b) tyle ile przebywa na łowisku wędkarz  
c) 48 godzin 
 
90. W jakich miejscach nie wolno łowić ryb? 
 a) tarliska, zimowiska, mateczniki,  
b) ostrogi wodne, urwiska  
c) w pobliżu zatopionych drzew  
 
 
 



91 Czy wolno przechowywać ryby poniżej ich wymiaru ochronnego? 
 a) nie, bo należy je natychmiast wypuścić 
 b) tak, aby się ryby ,,odpiły 
’ c) tak, aby podrosły  
 
92 Czy wędkarz może rozdawać złowione ryby na terenie łowiska? 
 a) tak 
 b) nie  
c) tak, tylko koledze którym wędkuje  
 
93. Czy wędkarz może sprzedawać złowione ryby? 
 a) nie 
 b) tak 
 c) tak, tylko w sklepie rybnym 
 
94 Co oznacza ustanowienie okresu ochronnego?  
a) okres, w którym nie wolno łowić ryb określonego gatunku 
 b) termin odbywania tarła ryb 
 c) okres do wyłączenia wędkowania 
 
95 Jak określa się wymiar ochronny ryby (poniżej którego nie można ryby zabierać)? 
 a) oznacza długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej 
 b) oznacza długość od początku głowy do wcięcia płetwy ogonowej 
 c) licząc łuski na linii bocznej 
 
96 Czy można przetrzymywać w siatkach żywe ryby łososiowate?  
a) nie, należy je uśmiercić 
 b) tak, jeżeli nie złowiono jeszcze określonego limitu ilościowego  
c) nie ma ograniczeń regulaminowych 
 
 97 Ryby łososiowate i lipienie mogą być łowione: 
 a) na żywca  
b) na przynęty sztuczne  
c) na przynęty naturalne  
 
98 Jakiej wielkości otwory można wykonywać przy łowieniu ryb spod lodu? 
 a) nie większe niż 10 cm  
b) nie większe niż 20 cm  
c) bez ograniczeń  
 
99.Jakich przynęt nie wolno stosować przy połowie ryb spod lodu? 
 a) martwej i żywej ryby 
 b) przynęt naturalnych  
c) przynęt sztucznych 
100. Czy do złowienia żywej ryby jako przynęty wędkarskiej wolno używać podrywki? 
 a) nie 
 b) tak , tylko podczas wędkowania  
c) tak, tylko z pomostu  
101 Czy żywa ryba może być przynętą wędkarską? 
 a) nie  
b) tak, tylko karaś 
 c) tak, ale tylko wymiarowa i nie chroniona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


