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Halowy Turniej Wędkarski – Test wiedzy o wędkarstwie obowiązujący w Okręgu PZW 

Toruń, pytania przygotował Piotr Pik 

1.W jakim wieku młodzież niezrzeszona w PZW może wędkować pod opieką wędkarza w            

  ramach jego limitu połowu ryb? 

  a/ do 8 lat 

  b/ do 10 lat 

  c/ do 12 lat 

  d/ do 14 lat 

2.W promieniu ilu metrów wędkarz zobowiązany jest utrzymać czystość, bez względu na 

   stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu? 

  a/ 2 m 

  b/ 10 m 

  c/ 5 m 

  d/ 7 m 

3.W metodzie spinningowej i trollingowej haczyk może posiadać; 

  a/ 4 ostrza 

  b/ 3 ostrza 

  c/ 2 ostrza 

  d/ tylko 1 ostrze 

4.Podaj minimalną długość wędki; 

  a/ 30 cm 

  b/ 35 cm 

  c/ 25 cm 

  d/ 40 cm 

5.Jaką odległość musi zachować wędkarz łowiący ryby od;  jazów, śluz, przepławek, tam ? 

  a/ 100 m 

  b/ 50 m 

  c/ 150 m 

  d/ nie ma ograniczeń 

6.Jakie dokumenty powinien posiadać wędkarz podczas wędkowania? 

  a/ wystarczy opłacona składka wędkarska 

  b/ dowód osobisty i kartę pływacką 

  c/ kartę wędkarską i pozwolenie na wędkowanie 

  d/ kartę wędkarską i pływacką 

7.Wędkarzowi nie wolno; 

  a/ sprzedawać złowionych ryb 

  b/ łowić metodą szarpaka 

  c/ wędkować z mostu 

  d/ wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

8.Czy dopuszcza się pozyskiwanie ryb na podrywkę wędkarską? 

  a/ nie wolno 

  b/ można ale tylko na rzekach 

  c/ można ale trzeba posiadać specjalne zezwolenie 
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  d/ dopuszcza się taki połów 

9.Podaj odległość między wędkującymi z łodzi i wędkującymi z brzegu; 

  a/ 50 m 

  b/ 100 m 

  c/ 75 m 

  d/ nie ma ograniczeń 

10.Która z wymienionych gatunków ryb nie podlega okresowi ochronnemu? 

  a/ węgorz 

  b/ leszcz 

  c/ sandacz 

  d/ troć 

11.Podaj wymiar ochronny sandacza. 

  a/ 40 cm i górna 80 cm 

  b/ 50 cm i górna 90 cm 

  c/ 45 cm, nie ma górnej liczby wymiaru 

  d/ 55 cm, nie ma górnej liczby wymiaru 

12.Która para ryb jest gatunkiem chronionym? 

  a/ jesiotr, troć 

  b/ brzana, kiełb 

  c/ piskorz, różanka 

  d/ słonecznica, sielawa 

13.Ilu wędek może używać wędkarz łowiący spod lodu? 

  a/ dwóch 

  b/ jednej 

  c/ trzech 

  d/ nie ma tu ograniczeń 

14.Wskaż błędnie podany wymiar ochronny; 

  a/ brzana 40 cm 

  b/ jaź 30 cm 

  c/ łosoś 40 cm 

  d/ węgorz 60 cm 

15.Podaj wymiar ochronny sieji i troci. 

  a/ 30 cm 

  b/ 35 cm 

  c/ 25 cm 

  d/ 15 cm 

16. Ile sztuk szczupaka, sandacza, bolenia i łososia można złowić w ciągu doby? 

  a/ 3 sztuki 

  b/ nie ma limitu 

  c/ 4 sztuki 

   d/ 2 sztuki 

17.Która z wymienionych ryb nie podlega wymiarowi ochronnemu? 

  a/ lin 

  b/ krąp 
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  c/ wzdręga 

  d/ jelec 

18.Kogo możemy nazwać wędkarzem? 

  a/ osobę, która nie posiada właściwych uprawnień 

  b/ użytkownika wszelkiego rodzaju wód 

  c/ osobę, która wędkuje zgodnie z etyką wędkarską 

  d/ osobę wędkującą w celach handlowych 

19.Limit tygodniowy 1 sztuki ryb dotyczy wyłącznie; 

  a/ głowacicy 

  b/ suma 

  c/ bolenia 

  d/ sapy 

20.Która z podanych ryb ma okres ochronny tylko w kwietniu? 

  a/ okoń 

  b/ troć wędrowna 

  c/ pstrąg potokowy 

  d/ sum 

21.Limity ilościowe – 2 sztuki -złowionych ryb w ciągu doby dotyczą;( wskaż właściwą 

odpowiedź ). 

  a/ lin 2 sztuki 

  b/ boleń 2 sztuki 

  c/ sum  2 sztuki 

  d/ karp 2 sztuki 

22. Czy rak błotny lub szlachetny mogą być przedmiotem amatorskiego połowu ryb? 

  a/ mogą, bo są szkodnikami 

  b/ tylko w wyznaczonych okresach 

  c/ błotny tak a szlachetny nie 

  d/ nie mogą 

23.Limity wagowe i ilościowe nie dotyczą; 

  a/ lina i wzdręgi 

  b/ okonia i uklei 

  c/ leszcza i krąpia 

  d/ płoci i jelca 

24.Która z wymienionych grup należy do rodziny karpiowatych? 

  a/ karp, okoń 

  b/ lin miętus 

  c/ kiełb, brzana 

  d/ jaź, sandacz 

25. Wędkarz łowiący ryby musi poddać się kontroli: 

  a/ strażnikom Państwowej Straży Łowieckiej 

  b/ policji 

  c/ Strażnikom Staży Leśnej 

  d/ wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

26. Która z podanych gatunków ryb przekracza wymiar ochronny do 25 cm? 
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  a/ lin 

  b/ rozpiór 

  c/ sapa 

  d/ świnka 

27.Dla której, z wymienionych ryb okres ochronny wynosi od 01 grudnia do 31 marca? 

  a/ szczupak 

  b/ węgorz 

  c/ karp 

  d/ sandacz 

28. Która odpowiedź jest prawidłowa? 

  a/ wędkarz łowiący na spinning może używać 2 wędzisk spinningowych jednocześnie 

  b/ wędkarz łowiący ryby spokojnego żeru może używać 2 wędek tzw. batów jednocześnie 

  c/ wędkarz łowiący na muchę może używać 2 wędek muchowych jednocześnie 

  d/ nie ma limitów w doborze wędzisk 

29.Określ prawidłową średnicę otworu w lodzie i odległość między otworami w lodzie. 

  a/ śr. 15 cm odległość 2m 

  b/ śr.30 cm odległość 0.5 m. 

  c/ śr. 20 cm odległość 1 m 

  d. nie ma określonych granic i odległości 

30. Czy wolno pozostawić wędki zarzucone do wody lub niezarzucone i oddalić się ze 

stanowiska? 

  a/ tak 

  b/ tylko w niektórych przypadkach 

  c/ nie ma takich ustaleń prawnych 

  d/ nie wolno 

31. Które z podanych zanęt  - przynęt są zabronione? 

  a/ ikry rybiej 

  b/ zwierzęce 

  c/ roślinne 

  d/ przynęty ze zbóż 

32. Które gatunki ryb możemy łowić bez ograniczeń i limitów ? 

  a/ leszcze i krąpie 

  b/ ukleje i płocie 

  c/ karasie złote i srebrzyste 

  d/ kiełbie i wzdręgi 

33. Ile sztuk węgorza możemy złowić w ciągu doby? 

  a/ 1 sztukę 

  b/ 3 sztuki 

  c/ 4 sztuki 

  d/ 2 sztuki 

34. Zakazowi połowów podlegają następujące gatunki ryb; 

  a/ jelec, pstrąg tęczowy 

  b/ kiełb białopłetwy, ciosa 

  c/ jazgarz, świnka 
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  d/ lipień, sieja 

35. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej mogą być zwolnieni; 

  a/ żołnierze zawodowi na kontraktach 

  b/ kobiety 

  c/ osoby do 14 lat 

  d/ zasłużeni działacze PZW 

36. Czy dopuszczalne są na akwenach PZW połowy nocą i nawet z łodzi? 

  a/ jest to zabronione i podlega karze 

  b/ tak na wydzielonych zbiornikach 

  c/ tak tylko podczas maratonu wędkarskiego na danym zbiorniku 

  d/ nocą tak ale z łodzi nie wolno 

37. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległość; 

  a/ przynajmniej 10 m 

  b/ przynajmniej 5 m 

  c/ przynajmniej 7 m 

  d/ bezpieczną w zależności od grubości lodu 

38. Które z podanych gatunków ryb nie podlegają limitowi wagi w ciągu doby; 

  a/ pstrąg tęczowy 

  b/ karaś złocisty 

  c/ wzdręga 

  d/ leszcz 

39. Podaj prawidłową odległość wędkujących od siebie na łodzi; 

  a/ 25 m 

  b/ 30 m 

  c/ 100 m 

  d/ 50 m 

40. Podaj wymiar ochronny jelca; 

  a/ 15 cm 

  b/ 18 cm 

  c/ 20 cm 

  d/ 25 cm 

41. Złowione ryby przechowujemy; 

  a/ w siatce z miękkich nici na sztywnych obręczach 

  b/ we wiadrze z odpowiednią przykrywką 

  c/ od razu musimy uśmiercić 

  d/ dopuszczalna jest reklamówka z wodą 

42. Wymiar ochronny karpia nie obowiązuje w; 

  a/ w przepływowym jeziorze 

  b/ w dzikim stawie 

  c/ w rzece 

 d/ nie ma takiego przepisu 

43. Która z podanych gatunków ryb wędruje w czasie tarła z morza do wody słodkiej? 

  a/ węgorz 

  b/ łosoś 
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  c/ troć jeziorowa 

  d/ pstrąg potokowy 

44. Do ilu kilogramów obowiązują limity wagowe określonych gatunków ryb? 

  a/ nie ma limitu wagowego 

  b/ do 3 kg. 

  c/ do 7 kg. 

  d/ do 5 kg. 

45. Która z podanych ryb odbywa tarło podczas zimy ? 

  a/ łosoś 

  b/ boleń 

  c/ miętus 

  d/ płoć 

46. Którą z gatunków ryb nazwa się potocznie krasnopiórą? 

  a/ jazia 

  b/ płoć 

  c/ wzdręgę 

  d/ jelca 

47. Która z wymienionych grup gatunków ryb jest pod ochroną od 01 stycznia do 30 kwietnia ? 

 a/  sieja, sielawa 

 b/ świnka, lipień 

 c/  okoń, sandacz 

 d/ boleń, szczupak 

48. Jak określisz pojęcie; amatorski połów ryb? 

  a/ jest to pozyskiwanie ryb wędką 

  b/ jest to pozyskiwanie ryb siecią 

  c/ jest to pozyskiwanie ryb harpunem 

  d/ jest to pozyskiwanie ryb poprzez zakup od innego wędkarza 

49. Wskaż gatunek ryby, dla której wyznaczono limit dobowy do 5 sztuk. 

  a/ lin 

  b/ certa 

  c/ karp 

  d/ okoń 

50. Wskaż odpowiedź niepoprawną; 

  a/ w wędkarstwie podlodowym możemy łowić na dwie wędki 

  b/ w wędkarstwie spinningowym dopuszczane są dwie wędki 

  c/ w wędkarstwie spławikowym możemy używać dwóch wędek 

  d/ wszystkie odpowiedzi są poprawne 

 

 

 

   


