
1. Karta Wędkarska jest dokumentem wydawanym przez 
starostwo powiatowe: 
a) dożywotnio, 
b) tylko na określony czas, 
c) to nie jest dokument 
 

2. W którym roku powstał Polski Związek Wędkarski? 
a) 1935r. 
b) 1945r. 
c) 1950r. 
 

3. 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 
 

4. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW jest 
zbiorem: 
a) zaleceń postępowania etycznego wędkarza, 
b) przepisów łowienia w morzu, 
c) przepisów obowiązujących wszystkich łowiących na wodach 
PZW 
 

5. Czy wolno wędkować z mostów? 
a) tak, po uzyskaniu zgody od służb drogowych, 
b) tak, 
c) nie wolno 
 

6. Spławik to: 
a) ślad na powierzchni wody po spławieniu się ryby, 
b) sygnalizator brań, 
c) ozdoba wędki. 
 

7 Który z gatunków nie jest objęty okresem ochronnym: 
a) sandacz, 
b) leszcz, 
c) szczupak, 
 

8. Przepisy naruszy wędkarz, który zabierze następujące złowione 
ryby: 



a) 4 pstrągi tęczowe, 
b) 3 sandacze, 
c) 8 kg leszczy. 
 

9. Po złowieniu nie wolno wypuścić do żadnego zbiornika: 
a) jazgarza. 
b) rozpióra, 
c) sumika karłowatego, 
 

10. Kanibalami w naszych wodach są: 
a) okonie, 
b) leszcze, 
c) liny, 
 

11. Ryba zwana popularnie rapą to: 
a) karp, 
b) kleń, 
c) boleń, 
 

12. Feeder to: 
a) rodzaj krętlika z agrafką, 
b) wędzisko z drgającą szczytówką, 
c) rodzaj 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. Wobler to: 
a) gatunek ważki, 
b) nazwa narybku troci, 
c) rodzaj sztucznej przynęty. 
 



17. Koszyczek zanętowy używany jest przy metodzie: 
a) gruntowej, 
b) muchowej, 
c) spinningowej. 
 

18. Wahadłówka to: 
a) urządzenie do wyciągania podrywki z wody, 
b) rodzaj błystki do spinningowania, 
c) metoda wędkowania ze zmianą stanowiska. 
 

19. Garbus to: 
a) wędzisko wygięte podczas holu ryby, 
b) potoczna nazwa okonia, 
c) rodzaj sieci rybackiej. 
 

20. Łowiąc z lodu można: 
a) używać podrywki, 
b) wiercić otwory o średnicy 25 cm, 
c) nęcić. 
 

21. Sprężyna zanętowa to: 
a) składnik zanęty gruntowej, 
b) element zestawu wędki, 
c) specjalny pojemnik na robaki. 
 

22. Łowiąc na spinning nie można: 
a) łowić na żywca, 
b) brodzić, 
c) pływać łodzią. 
 

23. Pstrąg potokowy odbywa naturalne tarło tylko w: 
a) nagrzanych i nasłonecznionych wodach rzek, 
b) płytkich jeziorach, 
c) zimnych wodach górskich potoków. 
  

24. Szczupak odbywa tarło w: 
a) pierwszej połowie roku, 
b) drugiej połowie roku, 
c) przez cały rok. 
 

25. 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. 



 

26. 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. 
 

27. Waggler to spławik służący do połowu metodą: 
a) skróconego zestawu(na tyczkę), 
b) na żywca, 
c) odległościową. 
  

28. Która z wymienionych ryb jest rybą rodzimą? 
a) pstrąg potokowy, 
b) pstrąg tęczowy, 
c) pstrąg źródlany. 
 

29. Które ryby mają łuski grzebykowate; 
a) węgorz i krąp 
b) sandacz i okoń 
c) kleń i karaś 
 

30. Czy temperatura wody ma wpływ na rozpuszczalność tlenu; 
a) nie ma 
b) tak, zimna woda rozpuszcza więcej tlenu niż ciepła 
c) tak, ciepła woda rozpuszcza więcej tlenu 
 

31. Która grupa ryb składa ikrę wiosną; 
a) boleń, szczupak, lipień 
b) łosoś, sieja, miętus 
c) karp, karaś, płoć 
 

32. Która z wymienionych grup ryb jest pod ochroną od 1 stycznia do 30 
czerwca; 
a) brzana, certa, 
b) ciosa, śliz, 
c) kleń, jaź, 
 

33. Która z wymienionych grup ryb jest pod ochroną od 1 marca do 31 
maja; 
a. głowacica, lipień, 
b. peluga, łosoś 
c. kleń, wzdręga 
 



34. Czy wyznaczone odstępy między wędkującymi mogą być zmniejszone; 
a) tak, za zgodą wędkarza który wcześniej zajął inne stanowisko 
b) nie, nie mogą być zmieniane 
c) tak, w zależności od ukształtowania terenu 
 

35. Czy osoby do 14 lat mogą wędkować; 
a. tak, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej 
uprawnienia do wędkowania 
b. nie 
c. tak, z wyłączeniem metody spinnigowej i muchowej 
 

36.  Jaka ryba posługuje się wyłącznie wzrokiem przy chwytaniu pokarmu 
a) węgorz 
b) pstrąg 
c) szczupak 
 

37. Podaj ile wąsów posiada sum 
a) trzy wąsy 
b) sześć wąsów 
c) osiem wąsów 
 

38. Ryby drapieżne to ryby odżywiające się: 
a) innymi rybami 
b) przynętami sztucznymi 
c) pokarmem pochodzenia roślinnego 
 

39. Która z rodzin ryb jest najliczniejsza w Polsce 
a) okoniowate 
b) karpiowate 
c) łososiowate 
 

40. Jaki narząd służy rybom do oddychania 
a) oskrzela 
b) skrzela 
c) płuca 
 

41. Jaką funkcję u ryb spełnia pęcherz pławny 
a) służy do trawienia 
b) służy do oddychania 
c) służy jako organ hydrostatyczny 
 

42. Podaj wymiar i okres ochronny lipienia 
a) do 30cm od 1 kwietnia do 31 maja 



b) do 35cm od 1 stycznia do 31 maja 
c) do 30cm od 1 marca do 31 maja 
 

43. Podaj wymiar i okres ochronny suma (w pozostałych wodach) 
a) do 55cm od 1 stycznia do 31 maja 
b) do 75cm od 1 grudnia do 31 maja 
c) do 70cm od 1 listopada do 30 czerwca 
 

44. Podaj wymiar i okres ochronny szczupaka 
a. do 40 od 1 stycznia do 30 kwietnia 
b. do 45cm. od 1 grudnia do 30 kwietnia 
c. do 50 cm od 1 stycznia do 30 kwietnia 
 

45. Podaj wymiar ochronny okonia 
a) do 15cm.   Cała polska poza okręgiem mazowieckim 
b) do 18cm.  W okręgu mazowieckim 
c) do 20cm. 
 

46. Podaj wymiar ochronny karpia 
a) do 25cm. 
b) do 30cm 
c) do 35cm. 
 

47. Podaj wymiar ochronny brzany i bolenia 
a) do 35cm. 
b) do 40cm 
c) do 45cm. 
 

47. Jaka jest minimalna odległość pomiędzy wędkującymi na lodzie: 
a) dwa metry 
b) pięć metrów 
c) dziesięć metrów 
 

48. Ile wynosi minimalna odległość przy wędkowaniu od urządzeń 
hydrotechnicznych 
a) 10 metrów 
b) 50 metrów 
c) 100 metrów 
 

49. 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. 
 

50. Czy w czasie połowu ryb na przynęty naturalne możemy jednocześnie 
łowić: 
a) metodą spinningową 
b) metodą muchową 
c) nie wolno 
 

51. Ile metrów powinna wynosić odległość pomiędzy wędkującymi z 
łodzi metodą spławikową: 
a) 20 metrów 
b) 25 metrów 
c) 50 metrów 
 
52. Ile metrów powinna wynosić minimalna odległość pomiędzy 
wędkarzami łowiącymi metodą spinningową z łodzi: 
a) 50 metrów 
b) 75 metrów 
c) 150 metrów 
 
53. Ile metrów powinna wynosić odległość pomiędzy wędkarzami 
łowiącymi metodą spławikową z brzegu. 
a) 10 metrów 
b) 30 metrów 
c) 20 metrów 
 
54. Ile metrów powinna wynosić minimalna odległość między 
wędkarzami łowiącymi metodą spinningową z brzegu 
a) 25 metrów 
b) 50 metrów 
c) 100 metrów 
 

55. 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 
 

56. Osoby pełnoletnie posiadające tylko kartę wędkarską mogą 
wędkować na: 
a) jedną wędkę 
b) dwie wędki 
c) nie mogą wędkować. 
 



57. Czy młodzież do 14 roku życia zrzeszona w PZW może wędkować 
jednocześnie na: 
a) jedną wędkę 
b) dwie wędki 
c) trzy wędki. 
 

58. Jaki dokument powinien przy sobie posiadać wędkarz w czasie 
połowu ryb. 
a. kartę wędkarską 
b. legitymację wędkarską z aktualnymi opłatami, kartę 
wędkarską, zezwolenie 
c. kartę wędkarską, dowód osobisty lub paszport, inny dowód 
tożsamości. 
 

59. Od ilu lat można samodzielnie wędkować 
a) 18 lat 
b) 14 lat 
c) 16 lat 
 

60. Czy regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązuje: 
a) wszystkich wędkujących na wodach użytkowanych przez PZW 
b) wszystkich łowiących na wodach śródlądowych 
c) wszystkich łowiących na wodach morskich. 
 

61. Jaką minimalną długość winno mieć wędzisko wędkarskie 
a) 30cm 
b) 230cm 
c) 630cm 
 

62. Żywca możemy poławiać przy pomocy siatki ( podrywki) 
a) nie 
b) tak 
c) tylko na jeziorach 
 

63. Ile ostrzy może mieć maksymalnie haczyk do połowu ryb. 
a) trzy ostrza 
b) cztery ostrza  - przy spinningu  
c) dwa ostrza 
 

64. Kto może wędkować na wodach użytkowanych przez PZW 
a. tylko obywatele Polski 
b. obywatele Wspólnoty Europejskiej 
c. wszyscy posiadający kartę wędkarską, i aktualnie opłacone 



składki. 
 

65. Czy na żądanie policji lub straży rybackiej wędkarz ma obowiązek 
pokazać używany sprzęt wędkarski? 
a) tak, a także złowione ryby i przynęty 
b) nie ma takiego obowiązku 
c) tak, ale tylko jeśli tego wymaga regulamin 
 

67. Ile wędek można używać przy połowach spod lodu? 
a) jednej 
b) dwóch 
c) nie ma ograniczeń 
 

68. Czy wolno stosować sztuczne światło do lokalizowania lub zwabiania 
ryb na stanowisko? 
a) wolno 
b) nie wolno 
c) tylko za zgoda użytkownika wód 
 

69. Co to są przynęty naturalne roślinne? 
a) rośliny, ich części oraz przetwory z nich, a także sery 
b) tkaniny i włóczki, naśladujące roślin 
c) woblery wykonane z drewna 
 

70. Co to są przynęty sztuczne? 
a) wykonane z części roślin i zwierząt, a także imitujące owada lub jego 
stadia rozwojowe 
b) zbudowane przy pomocy sztucznych materiałów 
c) ciasta ze sztucznymi barwnikami 
 

71. Ile ostrzy może mieć haczyk do połowów pod lodem? 
a) jeden 
b) dwa 
c) trzy 
 

72. Co oznacza termin ,,przepławka’’? 
a) przelewanie się wody przez jazy i inne progi wodne 
b) urządzenie, które umożliwia migrację ryb i organizmów wodnych, 
pomimo wybudowania przegrody w nurcie rzeki 
c) szczelina w tamie wodnej, przez którą wypływa nadmiar wody 
 

73. Czy nadmierne nęcenie może być szkodliwe dla wód? 
a) nie, ponieważ ryby zjadają cała zanętę 



b) tak, ponieważ resztki nie zjedzonej zanęty gniją i zatruwają 
środowisko 
c) nie, ponieważ są obojętne dla środowiska, nie gniją i nie pochłaniają 
tlenu 
 

74. Co należy zrobić gdy stwierdzimy objawy zatrucia wody ściekami? 
a) zlekceważyć je, licząc na działania specjalistycznych służb i instytucji 
b) pobrać próbki wody aby mieć dowód zauważonej sytuacji 
c) powiadomić odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji 
 

75. Czy temperatura wody wpływa na zawartość tlenu? 
a) nie ma wpływu 
b) ma wpływ, bo zimna woda rozpuszcza więcej tlenu niż ciepła 
c) ma wpływ, bo ciepła woda rozpuszcza więcej tlenu niż zimna 
 

76. Co należy zrobić ze złowioną i zabraną rybą, która jest oznakowana? 
a) przesłać do okręgu PZW na terenie, którego została złowiona ryba, 
znaczek i kilka łusek z grzbietu ryby, z podaniem gatunku, długości i 
ciężaru oraz miejsca, daty i godziny połowu 
b) zachować znaczek na pamiątkę 
c) odnotować połów w rejestrze połowów 
 

77. W czym należy przechowywać ryby w stanie żywym? 
a) sadzykach metalowych 
b) w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych 
obręczach 
c) w wiadrze 
 

78. Co należy zrobić gdy złowimy ryby z widocznymi objawami choroby 
lub obecności pasożytów? 
a) wyrzucamy na brzeg lub zakopujemy 
b) zgłaszamy taki przypadek i oddajemy ryby do rybackiego gospodarza 
wód w celu podjęcia dalszego postępowania 
c) wrzucamy z powrotem do wody 
 

79. Jak postępować przy złowieniu ryby niewymiarowej? 
a) trzymać rybę mokrymi rękoma, odczepić haczyk a w razie konieczności 
odciąć przypon i wpuścić rybę do wody, 
b) przytrzymując rybę suchym ręcznikiem ostrożnie odczepić haczyk 
c) odczepić i wrzucić do siatki 
 
80.  Co należy zrobić jeśli przeznaczona do zabrania ryba zbyt głęboko 
połknęła haczyk? 



a) haczyk wyciągnąć przy użyciu siły 
b) rybę należy we właściwy sposób natychmiast uśmiercić 
c) haczyk należy odciąć i zostawić do czasu zakończenia wędkowania 
 

81. Naczelną zasadą powinniśmy się kierować w obchodzeniu się z 
rybami? 
a) żadnej rybie nie wolno zadawać bólu lub cierpień 
b) nie przejmować się ich stanem, ponieważ nie odczuwają bólu 
c) jak najdłużej utrzymywać w stanie żywym, aby były świeże 
 

82. W jakiej odległości można wędkować od rozstawionych i 
oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu? 
a) Nie mniej niż 100 m 
b) Nie mniej niż 50 m 
c) Nie mniej niż 150 m 
 

83. Co wolno zrobić jeśli zauważymy w wodzie narzędzia rybackie? 
a) zgłosić odpowiednim służbom 
b) podjąć i oddać do straży rybackiej 
c) zniszczyć 
 

84. Dlaczego w gospodarce rybackiej stosuje się sztuczne zarybienia 
wód? 
a) aby zwiększyć ilość młodych ryb pożartych przez drapieżniki 
b) z powodu zniszczenia naturalnych tarlisk 
c) z powodu zmiennej aury 
 

85. Czy wędkarze mają obowiązek prowadzenia rejestracji połowów? 
a) nie, bo nie ma takiego obowiązku 
b) tak, rozpoczynając zapis przed każdym połowem 
c) nie, chyba, że dla własnych potrzeb 
 

86. Co jest ,,starorzecze’’? 
a) dawne koryto rzeki wypełnione wodą i połączone lub nie połączone z 
rzeką 
b) zbiornik wypełniony wodą obok rzeki 
c) zbiornik wody ze starym rybostanem 
 

87. Jaki kolor oczu ma płoć? 
a) Żółty 
b) Czerwony 
c) Zielony 
 



88. Jak długo można przechowywać żywe ryby? 
a) do 24 godzin 
b) tyle ile przebywa na łowisku wędkarz 
c) 48 godzin 
 

89. W jakich miejscach nie wolno łowić ryb? 
a) tarliska, zimowiska, mateczniki, 
b) ostrogi wodne, urwiska 
c) w pobliżu zatopionych drzew 
 

90. Czy wędkarz może rozdawać złowione ryby na terenie łowiska? 
a) tak 
b) nie 
c) tak, tylko koledze którym wędkuje 
 

91. Jakie są limity dzienne połowu krąpia i leszcza? 
a) 10 kg 
b) Łącznie 10 szt. 
c) Nie ma limitu 
 

92. Która z wymienionych grup ryb jest pod ochroną od 1 stycznia do 30 
kwietnia? 
a) boleń, szczupak, 
b) łosoś, leszcz, okoń 
c) głowacica, sieja 
 

93. Które ryby mają wymiar ochronny do 70 cm? 
a) sum, głowacica 
b) karp, troć jeziorowa 
c) sandacz szczupak 
 

94. Które ryby mają wymiar ochronny do 40 cm? 
a) boleń, brzana, 
b) łosoś, sandacz, 
c) węgorz, sieja 
 
95 Które ryby mają wymiar ochronny do 25 cm? 
a) jaź, kleń, lin, rozpiór, świnka, 
b) certa, boleń, lipień, miętus 
c) sielawa, sieja, brzana 
 

96. Na ile wędek można używać łowiąc ryby metodą spinningową lub 
trollingową? 



a) jedną uzbrojoną w jedną przynętę sztuczną 
b) jedną uzbrojoną w dwie przynęty sztuczne 
c) dwoma 
 

97. Na ile wędek można łowić ryby spokojnego żeru i ryby drapieżne 
przy zastosowaniu przynęt naturalnych? 
a) dwie 
b) jedną 
c) powyżej dwóch 
 

98. Czy wędkarz może pozostawić wędki, których jest właścicielem, bez 
nadzoru? 
a) Nie 
b) Tak, ale pod opieką sąsiada 
c) Tak, ale tylko na chwilę 
 

99. Czy członek PZW może udostępnić współmałżonkowi jedną ze 
swoich wędek bez konieczności uiszczania przez współmałżonka 
składki członkowskiej oraz składki na ochronę i 
zagospodarowanie wód? 
a) Tak, ale w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu 
b) Nie, jeśli łowi się metodą spinningową lub muchową 
c) Nie 
 

100. Czy osoba nie zrzeszona w PZW w wieku do lat 14 może wędkować 
metodą spinningową lub muchową? 
a) Tak, ale w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego 
opiekuna 
b) Nie 
c) Tylko z brzegu 
 

101. Jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie wędkarz w czasie 
wędkowania na wodach PZW? 
a) kartę wędkarską i dowód osobisty 
b) kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia 
należnych składek i ważne zezwolenie 
c) kartę wędkarską i legitymację szkolną 
 

102. Czy dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie 
posiadających kart wędkarskich? 
a) tak, ale pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia 
oraz zezwolenie wydane przez Zarząd Okręgu lub koła PZW 
b) nie 



c) tylko po zdaniu egzaminu na kartę wędkarską 
 

 

103. Czy w ramach stanowiska i dziennego limitu połowów ryb opiekuna 
mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat? 
a) tak 
b) tylko jedna 
c) nie 
 
104.  W jakim przypadku wędkarz do lat 14 może pod opieką osoby 
uprawnionej wędkować na własnym łowisku, zgodnie z limitem 
ilościowym i wagowym? 
a) Jeżeli jest członkiem PZW 
b) Jeżeli ma upoważnienie od rodziców 
c) Jeżeli uzyskał zgodę rybackiego użytkownika wód 
 

105. Czy osoby w wieku do 14 lat mogą wędkować? 
a) Tak, ale wyłącznie pod opieką osoby uprawnionej do wędkowania 
b) Nie 
c) Tak, ale nie w porze nocnej 
 

106. Podstawową jednostką organizacyjną PZW jest: 
a) koło 
b) klub 
c) sekcja 
 

107. Do kiedy należy wnosić składkę członkowską w PZW? 
a) nie później niż do 15 stycznia 
b) nie później niż do 30 kwietnia 
c) nie później niż do rozpoczęcia wędkowania 
 

108. Czy we wszystkich śródlądowych płynących wodach 
powierzchniowych w Polsce można łowić ryby? 
a) Tak, bez ograniczeń 
b) Tylko w rzekach i zbiornikach zaporowych 
c) Tak, ale za zezwoleniem uprawnionego do rybactwa 
 

109. Kto kontroluje przestrzeganie ustawy o rybactwie śródlądowym i 
innych przepisów wydanych na jej podstawie? 
a) WOPR 
b) Straż Pożarna 
c) Państwowa Straż Rybacka 
 



110. Kto posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów 
uprawniających do wydania karty wędkarskiej? 
a) Polski Związek Wędkarski 
b) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
c) Każde towarzystwo wędkarskie 
 

111. Kto jest uprawniony do wydawania karty wędkarskiej? 
a) PZW 
b) Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania 
c) Komendant Policji 
 

112. Podaj okres ochronny dla sandacza: 
a. od 1 stycznia do 30 czerwca, 
b. od 1marca do 31 maja, 
c. od 1 stycznia do 31 maja. 
 

113. Podaj okres ochronny dla okonia: 
a. nie ma okresu ochronnego, 
b. od 1 marca do 30 kwietnia, 
c. od 15 czerwca do 15 lipca. 
 

114. Podaj wymiar ochronny dla amura: 
a. do 40 cm, 
b. do 45 cm, 
c. nie ma wymiaru ochronnego. 


