Zbiór pytań
do egzaminu pisemnego na sokolnicze uprawnienia do polowania
przepisy prawne dotyczące ochrony i posiadania ptaków drapieżnych

1. Listę gatunków chronionych określa:
2. Używanie zezwolenia lub świadectwa dla ptaka innego niż ten, dla którego było
ono wydane podlega karze pozbawienia wolności:
3. Zezwolenie na chów lub przetrzymywanie gatunków chronionych wydaje:
4. Uzyskanie sokolniczych uprawnień do polowania jest:
5. Jeśli ptak gatunku raróg górski posiada tzw. „żółty Cites” lub inaczej
Świadectwo pochodzenia okazu zgodne z rozporządzeniem rady UE nr 338/97 to:
6. Warunki i tryb wydawania zezwoleń na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaków
łowczych określa:
7. Jaka jest formalna różnica pomiędzy treningiem ptaka łowczego w łowisku a
polowaniem?
8. Świadectwo pochodzenia okazu zgodne z Rozporządzeniem Rady UE nr 338/97 –
tzw. "żółty CITES” wydaje :
9. Który komplet dokumentów uprawnia do polowania z ptakiem łowczym?
10. Ochrona strefowa ptaków drapieżnych oznacza:
11. W polowaniu z ptakami łowczymi mogą brać udział osoby:
12. Rejestracja zakupionego ptaka powinna nastąpić w ciągu:
13. Która konwencja określa min. zasady importu lub eksportu między innymi
ptaków drapieżnych?
14. Najpóźniej ścisłą ochroną gatunkową wśród ptaków szponiastych objęto:
15. Do wykonywania biologicznej ochrony obiektów wymagane jest:
16. Krzyżowanie ptaków gatunków chronionych jest w Polsce:
17. Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie sokolnictwa są:
18. Rejestry prowadzone przez Starostwa Powiatowe dotyczą zwierząt:
19. Obowiązek uzyskania zezwolenia RDOŚ na chów i przetrzymywanie nie dotyczy:
20. Do pokazów sokolniczych można używać wyłącznie ptaki:
21. Ubój lub uśmiercanie zwierząt hodowlanych poza rzeźnią jest dozwolone w
przypadku:
22. Okazem gatunku nie jest:
23. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają ptaki drapieżne utrzymywane w celu:
24. Zmiana właściciela ptaka łowczego wymaga zgłoszenia do rejestru jeśli:
25. Kto nie zgłasza do rejestru posiadanych zwierząt:
26. Zakazy dotyczące zwierząt chronionych wprowadza:
27. Jeśli ptak łowczy nie posiada świadectwa pochodzenia okazu zgodnego z
rozporządzeniem rady UE nr 338/97 (tzw. żółty CITES) to właściciel:
28. Pod względem prawnym trwałe oznakowanie ptaka łowczego oznacza:
29. Wypuszczenie na wolność układanego wcześniej ptaka pochodzącego z
zamkniętej hodowli wolierowej jest czynnością:
30. Zgłoszenie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie
przepisów prawa Unii Europejskiej ptaka łowczego nie jest wymagane jeśli:
31. Sokolnictwo jest ustawowym sposobem polowania od roku:

32. Polowanie na kury bażanta jest dozwolone:
33. W trakcie polowania puszczenie do ataku jednocześnie dwóch ptaków jest:
34. Indywidualne polowanie z ptakami łowczymi na zające jest:
35. Polowanie z ptakiem łowczym na dzika jest:
36. Polowanie na zwierzynę wsiedlaną do łowiska:
37. Ustawa o Inwazyjnych Gatunkach Obcych wprowadza w wypadku bażanta:
38. Ustawa o Inwazyjnych Gatunkach Obcych:
39. W związku z Ustawą o Inwazyjnych Gatunkach Obcych doszło do nowelizacji
Ustawy Prawo Łowieckie. Na tej podstawie prawdziwe jest stwierdzenie:
40. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa
Unii Europejskiej prowadzą:
41. Ptaka łowczego należy zgłosić do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom
na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej do właściwego organu:
42. Myszołowiec towarzyski (Harris) aby był legalnie przetrzymywany wymaga
posiadania:
43. Sokół wędrowny aby był legalnie przetrzymywany wymaga posiadania:
44. Dokument potwierdzający legalność pochodzenia Myszołowca towarzyskiego
(Harrisa) wyklutego poza terytorium Polski:

charakterystyka i rozpoznawanie ptaków szponiastych

45. Jaka cecha anatomiczna różni czaszki ptaków i ssaków?
46. Elastyczna oś chorągiewki pióra to:
47. Ile plamek żółtych posiada oko ptaka drapieżnego?
48. Co to jest stek?
49. Rybołowy najczęściej zakładają gniazda:
50. Prawidłowa kolejność elementów przewodu pokarmowego ptaków to:
51. Część mózgu ptaka odpowiedzialna za koordynację ruchów to:
52. Do czego nie służy kloaka?
53. Gdzie zachodzi zapłodnienie komórki jajowej?
54. Pióra na odcinku między przednim kącikiem oka a dziobem to:
55. Co nazywamy wypluwkami?
56. Woskówka to:
57. Co to jest kainizm?
58. Po ilu latach sterówki bielika stają się białe?
59. Ile powiek posiada ptak?
60. Myszołów włochaty występuje w Polsce tylko w okresie:
61. Krogulec jest ptakiem zaliczanym do rodziny?
62. Która z cech ptaka jest przystosowaniem do latania?
63. Do czego służy wole u ptaków?
64. Który z wymienionych ptaków jest typowym ornitofagiem?
65. Czy w Polsce ptaki szponiaste są objęte ochroną gatunkową?
66. Podstawową funkcją piór jest:
67. Ile jaj najczęściej składa rybołów?
68. W jakim biotopie Polski najczęściej występuje orzeł przedni?

69. Ile wynosi obszar (promień) ochrony całorocznej wokół gniazda orlika krzykliwego?
70. Która grupa ptaków podczas polowania posługuje się, między innymi, słuchem?
71. Podczas polowania błotniaki:
72. Falco columbarius to nazwa łacińska:
73. Aquila clanga to nazwa łacińska:
74. Który ptak w polowaniu wykorzystuje w sposób szczególny widzenie w ultrafiolecie?
75. Nazwa łacińska jastrzębia to:
76. Które z dziennych ptaków szponiastych posiadają szlarę?
77. Kostny grzebień występujący na mostku tworzy funkcję?
78. Jaki kolor tęczówki ma jastrząb w pierwszym roku życia?
79. Synsakrum to:
80. Sokół norweski to inaczej:
81. Przedstawione ubarwienie sterówki jest charakterystyczne dla:
82. Za nawigację, behawior, gody u ptaków odpowiada:
83. Który z wymienionych ptaków nie buduje własnego gniazda?
84. Który z wymienionych ptaków jest w stanie upolować zająca?
85.Ptaki muszą chłodzić ciało poprzez:
86. Kleptoparazytyzm to zachowanie ptaków polegające na :
87. Proporcjonalnie do rozpiętości skrzydeł najdłuższy ogon ma:
88. Który z wymienionych gatunków ptaków drapieżnych ma w ogonie 14 sterówek:
89. Dolna część dzioba to:
90. Połącz nazwy ptaków z ich łacińskimi odpowiednikami :
-1.sokół wędrowny, 2.jastrząb, 3.raróg, 4.raróg górski, 5.białozór, 6.orzeł przedni,
7.myszołowiec towarzyski
– a.Accipiter gentilis, b.Aquila chrysaetos, c. Parabuteo unicinctus, d. Falco
peregrinus, e.Falco cherrug, f.Falco rusticolus, g. Falco biarmicus
91. Najczęściej stosowaną metoda reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce jest :
92. Migotka to:
93. Tzw. cęgi chwytne tworzą palce:
94. Sokół wędrowny (populacja nadrzewna) buduje gniazdo najczęściej na:
95. Lotki II rzędu znajdują się na:
96. Odwrócony dymorfizm płciowy u szponiastych polega na tym, że :
97. W czasie prawidłowo przebiegającej inkubacji masa jaja:
98. Ptaki łowcze to : a. Accipiter gentilis, b. Aquila chrysaetos, c. Parabuteo unicinctus,
d. Falco peregrinus, e. Bubo bubo, f. Falco cherrug, g. Falco rusticolus, h. Tyto alba
99. Rysunki przedstawiają dzioby:
100. Lotki I rzędu znajdują się na:
101. W czasie prawidłowo przebiegającej inkubacji średnica jaja:
102. Co oznacza określenie emarginacja?
103. Jak przebiega numeracja sterówek ptaka?
104. Który z ptaków gniazduje w gęstych drągowinach sosnowych?
105. Który z wymienionych gatunków posiada różne odmiany barwne?
106. Która z wymienionych cech jest charakterystyczna dla rodzaju Aquila?
107. Który z wymienionych ptaków wygląda podobnie w upierzeniu młodocianym
i dorosłym?
108. Który z wymienionych gatunków nie buduje własnego gniazda?
109. Jasny ogon z ciemna pręgą na końcu jest charakterystyczny dla:
110. Który z gatunków zalatuje do nas na zimę?
111. Które spośród ptaków drapieżnych posiadają okrągłe otwory nosowe?
112. „Majenie” gniazda jest charakterystyczne dla:

113. Czas inkubacji jaja sokoła wędrownego wynosi:
114. Plamy lęgowe to:
115. Który z wymienionych ptaków nie gniazduje w Polsce?
116. Sterówka młodego „Harisa” jest:
117. Program reintrodukcji sokoła wędrownego w Polsce rozpoczęto w w roku:
zasady i warunki utrzymania ptaków drapieżnych w niewoli oraz akcesoria

118. Minimalne wymiary woliery dla ptaków średniej wielkości to:
119. Listwy w ażurowej ścianie woliery powinny być umocowane:
120. Który zestaw zawiera siedziska przeznaczone dla sokołów :
121. Aspergiloza jest chorobą:
122. Jakie warunki przetrzymywania sprzyjają rozwojowi aspergilozy :
123. Tzw. pręgi głodowe na piórach powstają w wyniku:
124. Po zauważeniu niepokojących objawów u ptaka takich jak apatia, duszność,
brak apetytu należy:
125. Utensylia sokolnicze to:
126. Strzałka, werblik, karnal to:
127. Co należy zrobić by wyprostować silnie zgiętą sterówkę ptaka:
128. Rysunek przedstawia wykrój kaptura:
129. Która z części telemetrii wymaga szczególnej kontroli?
130. Trichomonadoza jest chorobą:
131. Stały dostęp do świeżej wody jest dla ptaków łowczych:
132. Trichomonadoza objawia się:
133. Strzałka, karnal, waciek to:
134. Który z karnali wykonany jest z kilku elementów skóry:
135. Czym jest skłuwak?
136. Karwasz to:
137. Rysunek przedstawia wykrój karnala:
138. Którą z części telemetrii zakłada się ptakowi?
139. Rzemień lub linka , którą przywiązuje się ptaka do siedziska to:
140. Który z wymienionych materiałów na ścianę woliery jest najbardziej szkodliwy dla
ptaka:
141.Które z podanych objawów świadczą o chorobie ptaka?
142. Co jest zwykle powodem tzw. grubych łap?
143. Jaka powierzchnia woliery powinna być pokryta dachem?
144. Siedziska dla ptaków powinny być pokryte:
145. Który z wymienionych czynników hamuje pierzenie?
146. Jaki kształt ma siedzisko Wallera?
147. Regularne natłuszczanie pęt skórzanych jest czynnością:
148. Która z części przelotni wymaga szczególnej kontroli?
149. Podstawowe typy karnali to:
150. Maksymalne otwory lub oczka siatki na wolierze powinny mieć wielkość:
151. Odchody zdrowego ptaka łowczego mają barwę:
152. W czasie przewozu w aucie ptak łowczy winien być:
153. Wyraźny wyciek z otworów nosowych i potrząsanie głową jest objawem:
154. Objawem kokcydiozy są:
155. Zakażenie ptaka trychomonadozą może nastąpić w przypadku:
156. Skutecznym i wygodnym środkiem dezynfekcji wolier jest:

157. Najważniejszą cechą pęt, werblików i pętcy jest:
158. Największym zagrożeniem dla ptaka trzymanego na berle lub pałąku jest:
159. W okresie spoczynku ptaka przy silnych mrozach wskazane jest:
160. Karmienie ptaka w okresie spoczynku powinno się odbywać:
161. Regularną czynnością profilaktyczną w utrzymaniu ptaków powinno być:
162. Niezbędnymi materiałami dla każdego sokolnika są:
163. W konstrukcji woliery najważniejsze jest jej zabezpieczenie przed:
164. Karmienie ptaka na czas dłuższego transportu jest:
165. Długie zostawianie ptaka na silnym słońcu jest:
166. Podchodzenie osób postronnych do ptaka na siedzisku jest:
167. Głaskanie ptaków powinno być czynnością:
168. W obecności osób postronnych, sokolnik powinien zachować ostrożność przy
obsługiwaniu:
169. Jeśli latem ptak nie zjadł całej karmy z poprzedniego dnia, to:
zasady układania, treningu i polowania z ptakami drapieżnymi

170. Która kolejność 4 etapów układania ptaków jest prawidłowa?
171. Który z błędów wstępnego układania ptaka może sprawiać największe problemy?
172. Które z etapów układania ptaka są zwykle łączone?
173. Która z czynności wstępnego układania ma zwykle najgorsze skutki?
174. Układanie sokołów do latawca wywodzi się z:
175. Metodą treningu kondycyjnego jastrzębi może być:
176. Która z poniższych czynności jest zabroniona?
177. Zwykle najtrudniejszymi do układania są młode ptaki:
178. Która powierzchnia jest najlepsza do treningu ptaków na dłużcu?
179. Najczęściej ucieczki ptaków zdarzają się:
180. W jakim miejscu należy prowadzić pierwsze wolne loty jastrzębi?
181. Błędy w układaniu najbardziej grożą utratą:
182. W jakiej kondycji ptaki latają najlepiej przy zachowaniu dobrego apelu?
183. Jakie zalety ma trening skokowy jastrzębi?
184. Patrząc w kierunku nadlatującego ptaka wabidłem należy kręcić:
185. Jak nazywamy nagrodę dla ptaka łowczego?
186. W sokolnictwie do polowań nie wolno układać ptaków:
187. Nie należy polować z ptakami:
188. Z jakimi ptakami nie można efektywnie polować bez psa podsokolego?
189. Polowanie z orłami na sarny jest w Polsce:
190. Jakie rasy znalazły zastosowanie jako psy podsokole:
191. Ustosunkuj się do podanego stwierdzenia: W przypadku niepowodzenia podczas
ataku, orzeł przedni zwykle siada na ziemi i po chwili odpoczynku wraca na
rękawicę. Dlatego podczas polowania z orłem używa się podpórki pod rękę w
kształcie widełek mocowanych do pasa zwanej podczosem:
192. Dążenie do utrzymania i puszczania ptaków w jak najwyższej kondycji jest:
193. Polowanie na kuropatwy jest dozwolone w okresie:
194. Polowanie metodą ruchomej linii jest:
195. Ustosunkuj się do podanego stwierdzenia: 1 - w trenowaniu sokołów wędrownych
zasadą jest to, iż puszczone z rękawicy powinny cały czas krążyć w powietrzu,
natomiast siadanie na ziemi lub drzewach jest zachowaniem niepożądanym. 2 dlatego w celu uniknięcia nagłego spadku energii u ptaka, 20-30min przed

rozpoczęciem treningu należy nakarmić sokoła, pamiętając jednak, by nie najadł się
do syta.
196. Sokolnictwo jest ustawowym sposobem polowania od roku:
197. Jaka rasa nie znalazła zastosowania jako pies podsokoli:
198. Psa podsokolego powinno charakteryzować:
199. Z ptakiem łowczym można polować w Polsce na:
200. Czym charakteryzował się tzw. nurek?
201. Jaki cel ma trening sokołów z użyciem latawca lub drona?
202. Na który gatunek zwierzyny nie można polować z jastrzębiem indywidualnie?
203. Polowanie na zające dozwolone jest w okresie:
204. Do czego służy podczos?
205. Z ptakami łowczymi możemy polować na:
206. Która z sytuacji stwarza największe zagrożenie dla jastrzębia podczas polowania?
207. Złapanie pierwszej zdobyczy przez ptaka, w możliwie najszybszym, dopuszczonym
prawem terminie jest:
208. Polowanie jest szczególnie ważne ze względu na:
209. Puszczanie ptaka do ataku z jadącego samochodu jest:
210. Do polowania na kuropatwy najlepsze predyspozycje mają:
Historia i tradycja sokolnictwa oraz zasady etyki

211. Historia sokolnictwa sięga czasów około:
212. W którym rejonie świata, w średniowieczu, nie polowano z ptakami łowczymi?
213. W Europie sokolnictwo pojawiło się około:
214. Sobór w Agacie 506 roku:
215. Średniowieczne sokolnictwo było:
216. Autorem dzieła „De Arte venandi cum avibus” był cesarz:
217. Słynne europejskie szkoły sokołów Nymwegen i Falkenswaard znajdowały się w:
218. Autorem dzieła „Myślistwo Ptasze” był:
219. Dawną tradycją polskiego sokolnictwa były polowania:
220. Który z polskich władców doprowadził sokolnictwo do największego rozkwitu?
221. Znaną miłośniczką sokolich łowów była:
222. Znany średniowieczny ośrodek handlu sokołami znajdował się w:
223. Sokolnictwo funkcjonuje nieprzerwanie w kilku krajach:
224. August Dehnel jest autorem książki:
225. Największe zasługi w reaktywowaniu współczesnego sokolnictwa w Polsce mieli:
226. Na początku współczesnego sokolnictwa w Polsce głównymi ośrodkami były:
227. Pełna nazwa Klubu PZŁ zajmującego się sokolnictwem brzmi:
228. Do połowy lat 90-tych XX wieku Ogólnopolskie Łowy z Sokołami odbywały się
głównie w regionie:
229. Do końca lat 90-tych XX wieku „kuźniami” młodych sokolników były głównie:
230. Nieistniejąca, młodzieżowa organizacja sokolnicza w Polsce nosiła nazwę:
231. Technika Leśne z tradycjami sokolniczymi to:
232. Biuletyn Gniazda Sokolników nosiły tytuł:
233. Współczesne sokolnictwo funkcjonuje w sposób zorganizowany od roku :
234. Za patrona sokolników uważany jest:

235. Wystawa : „Chwal Ćwik – żywa tradycja sokolnictwa” otwarta została w:
236. Polskie sokolnictwo zostało wpisane na reprezentatywną listę niematerialnego
dziedzictwa ludzkości UNESCO w roku:
237. Największym zagrożeniem sokolnictwa mogą się stać:
238. Kilkakrotne podrywanie tej samej zwierzyny w polowaniu z ptakiem łowczym jest:
239. Etycznym zachowaniem wśród sokolników jest min:
240. Całoroczne utrzymywanie ptaka łowczego na siedzisku – bez możliwości
swobodnego latania jest:
241. Etyka sokolnicza przejawia się między innymi w:
242. Najbardziej zrozumiałym dla społeczeństwo aspektem sokolnictwa jest:
243. Jednym z funkcjonujących mitów o sokolnictwie jest:
244. Rozpowszechniona pod koniec XX wieku hybrydyzacja sokołów miała skutki:
245. Wprowadzenie sów do pokazów i edukacji prowadzonych przez sokolników
spowodowało:
246. Wpisanie sokolnictwa na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości
UNESCO:
zasady postępowania z ptakiem łowczym podczas polowania

247. Która sytuacja stwarza największe niebezpieczeństwo dla ptaka?
248. Jeśli po polowaniu zbiorowym ptaki łowcze przebywają w jednym miejscu, to
ważne jest przede wszystkim:
249. Zgodnie z regulaminem polowań jeśli podczas polowania zbiorowego puszczony
został jeden ptak, to pozostałe:
250. Największe prawdopodobieństwo utraty ptaka podczas polowania istnieje w
przypadku polowania:
251. Polując z ptakiem łowczym, należy szczególnie unikać łowów:
252. Polując metodą ruchomej linii kolejność puszczania ptaków jest zwykle:
253. Jeśli polujemy w grupie to puszczenie sokoła do lotu powinno się odbywać:
254. Jeśli polujemy w nowym terenie to ptak łowczy powinien być:
255. Przed puszczeniem ptaka łowczego do polowania należy sprawdzić szczególnie:

