
Nowo wstępujący Wędkarz przystępujący do egzaminu na kartę wędkarską wybiera jeden z 

czterech zestawów pytań, wypełnia go.  

11 odpowiedzi prawidłowych z 15 świadczy o zdaniu egzaminu. 

 

TEST EGZAMINACYJNY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 

1. Kto jest zwolniony z posiadania karty wędkarskiej ? 

a) emeryci 

b) żołnierze służby zasadniczej 

c) cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce 

2. Kto jest uprawniony do wydawania zezwolenia na amatorski połów ryb 

wędką ? 

 a) Urząd Marszałkowski 

 b) Państwowa Straż Rybacka 

 c) użytkownik rybacki 

3. Czy dozwolone jest używanie podrywki ? 

a) można z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych 

b) można bez ograniczeń 

c) jest zabronione 

4. Ilu wędek można używać jednocześnie ? 

a) w ilości 2 szt.( z wyjątkiem połowu lipienia i pstrąga) 

b) tyle ile wędkarz zajął stanowisk 

c) w ilości 3 szt.( z wyjątkiem połowu ryb drapieżnych) 

5. Czy wolno jako przynęty używać żywą rybę ? 

a) tak 

b) nie 

6. Jaki jest okres ochronny dla brzany ? 

a) od 1 stycznia do 30 czerwca 

b) od 1 października do 31 grudnia 



c) nie posiada 

7. Czy dozwolone jest stosowanie ikry ryb jako przynęty ? 

 a) nie 

 b) tak 

 8. W jakiej odległości można wędkować od urządzeń hydrotechnicznych 

 piętrzących wodę ? 

 a) min. 100 m 

b) min. 50 m 

c) min. 150 m 

 9. Jaki jest okres ochronny dla węgorza ? 

 a) nie posiada 

 b) od 15 kwietnia do 15 maja 

 c) od 15 czerwca do 15 lipca 

 10 Jaki jest limit dobowy połowu węgorza ? 

 a) nie posiada limitu 

 b) 2 sztuki 

 c) 3 sztuki 

11. Czy dozwolony jest połów ryb przez ich głuszenie ? 

 a) nie 

 b) tak 

12. Jaki jest wymiar ochronny jazia ? 

a) do 25 cm 

b) do 15 cm 

c) nie posiada 

13. Jaki jest wymiar ochronny lipienia ? 

a) do 35 cm 

b) nie posiada wymiaru ochronnego 



c) do 30 cm 

14. Jaki jest wymiar ochronny świnki ? 

a) do 25 cm 

b) do 15 cm 

c) do 20 cm 

15. Czy zezwala się do wprowadzania do obrotu ryb z amatorskiego połowu 

ryb? 

a) nie 

b) tak 

Ilość uzyskanych punktów ….......................... 

Stwierdzenie znajomości przepisów z 15 pytań – uzyskanie 11 pozytywnych odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST EGZAMINACYJNY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 

1.W jakiej odległości można uprawiać amatorski połów ryb od urządzeń 

hydrotechnicznych piętrzących wodę ? 

a) min. 100 m 

b) min. 50 m 

c) min. 150 m 

 2. Jakie dokumenty uprawniają do amatorskiego połowu ryb ? 

 a) karta wędkarska 

 b) zezwolenie na połów ryb 

 c) karta łowiectwa podwodnego 

3. Czy dozwolone jest używanie podrywki ? 

a) można z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych 

b) można bez ograniczeń 

c) jest zabronione 

4. Ilu wędek można używać wędkując metodą spławikową ? 

a) 2 szt.( z wyjątkiem połowu pstrąga i lipienia) 

b) bez ograniczeń 

c) 1 szt. 

5. Czy wolno stosować sztuczne światło do lokalizacji i wabienia ryb ? 

a) tak, lecz tylko w porze dziennej 

b) nie wolno 

c) tak, lecz tylko w porze nocnej 

6. Jaki jest okres ochronny dla głowacicy ? 

a) od 1 stycznia do 31 maja 

b) od 1 marca do 31 maja 

c) nie posiada 

7. Jaki jest okres ochronny dla okonia ? 



 a) nie posiada 

 b) od 1 stycznia do 30 kwietnia 

 c) od 1 marca do 31 maja 

 8. Jaki jest okres ochronny dla węgorza ? 

 a) od 15 czerwca do 15 lipca 

 b) od 15 lipca do 15 września 

c) od 15 kwietnia do 15 maja 

9. Zakazowi połowów wędkarskich podlega ? 

 a) ciosa 

 b) sieja 

 c) certa 

 10. Jaki jest okres ochronny dla świnki ? 

 a) nie posiada 

 b) od 1 stycznia do 15 maja 

 c) od 15 marca do 15 maja 

11. Jaki jest wymiar ochronny dla troci jeziorowej ? 

a) nie posiada wymiaru ochronnego 

b) 40 cm 

c) 50 cm 

12. Jaki jest wymiar ochronny dla bolenia ? 

a) do 35 cm 

b) do 50 cm 

c) do 40 cm 

13. Jaki jest wymiar ochronny dla suma ? 

a) do 50 cm 

b) nie posiada wymiaru ochronnego 

c) do 70 cm 



14. Jaki jest wymiar ochronny dla jelca ? 

a) do 20 cm 

b) do 15 cm 

c) nie posiada wymiaru ochronnego 

15.Zabrania się połowu ryb od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych 

uprawnionego do rybactwa w odległości mniejszej niż ? 

a) 100 m 

b) 75 m 

c) 50 m 

Ilość uzyskanych punktów ….......................... 

Stwierdzenie znajomości przepisów z 15 pytań – uzyskanie 11 pozytywnych odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST EGZAMINACYJNY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 

 1. Ile wynosi minimalna długość wędziska ? 

a) 20 cm 

b) 30 cm 

c) 50 cm 

2. Czy dozwolone jest podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły, z 

wyjątkiem łowienia ryb pod lodem, podczas amatorskiego połowu ryb ? 

 a) tak 

b) nie 

3. Czy dozwolone jest używanie podrywki ? 

a) można z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych 

b) można bez ograniczeń 

c) jest zabronione 

4. Jaki jest limit dzienny połowu dla węgorza ? 

a) 3 szt. 

b) 1 szt. 

c) 2 szt. 

5. Czy rak błotny może być przedmiotem amatorskiego połowu ? 

a) tak, z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych 

b) nie może 

c) tak baz ograniczeń 

6. W jakiej odległości można wędkować od urządzeń hydrotechnicznych 

 piętrzących wodę ? 

 a) min. 100 m 

b) min. 50 m 

c) min. 150 m 

7. Kto jest zwolniony z posiadania karty wędkarskiej ? 



a) emeryci 

b) osoby do 14 roku życia 

c) osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa 

 8. Jaki jest okres ochronny dla leszcza ? 

 a) od 1 marca do 30 kwietnia 

 b) od 1 kwietnia do 31 maja 

c) nie posiada 

9. Czy dozwolony jest amatorski połów ryb przy zastosowaniu sztucznego 

światła do ich lokalizacji i wabienia ? 

 a) nie 

 b) tak 

 10. Jaki jest wymiar ochronny dla suma ? 

 a) do 65 cm 

 b) do 70 cm 

 c) do 80 cm 

11. Jaki jest wymiar ochronny dla wzdręgi ? 

a) nie posiada wymiaru ochronnego 

b) do 12 cm 

c) do 15 cm 

12. Jaki jest wymiar ochronny jazia ? 

a) do 25 cm 

b) do 15 cm 

c) do 20 cm 

13. Jaki jest wymiar ochronny lipienia ? 

a) do 25 cm 

b) nie posiada wymiaru ochronnego 

c) do 30 cm 



14. Jaki jest wymiar ochronny klenia ? 

a) do 45 cm 

b) do 25 cm 

c) do 20 cm 

15.Czy dozwolony jest amatorski połów ryb przez ich głuszenie ? 

a) tak 

b) nie 

Ilość uzyskanych punktów ….......................... 

Stwierdzenie znajomości przepisów z 15 pytań – uzyskanie 11 pozytywnych odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEST EGZAMINACYJNY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ 

 1. Ile wynosi minimalna długość wędziska ? 

a) 25 cm 

b) 30 cm 

c) 35 cm 

 2. Czy można uprawiać amatorski połów ryb ze sprzętu pływającego 

 niezarejestrowanego? 

 a) tak 

b) nie 

 3. Czy dozwolone jest użycie sztucznej przynęty wyposażonej w cztery 

haczyki ? 

a) tak 

b) nie 

4. Jaki jest limit dzienny połowu dla węgorza ? 

a) 3 szt. 

b) 1 szt. 

c) 2 szt. 

5. Jaki jest okres ochronny dla węgorza ? 

a) od 15 czerwca do 15 lipca 

b) od 15 maja do 15 lipca 

c) nie posiada okresu ochronnego 

6. Czy dozwolone jest używanie podrywki ? 

a) można z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych 

b) można bez ograniczeń 

c) jest zabronione 

7. Która grupa ryb podlega całkowitej ochronie ? 

a) świnka, ciosa, brzana 



 b) piskorz, różanka, śliz 

c) śliz, certa, głowacica 

 8. Jaki jest okres ochronny dla miętusa ? 

 a) od 1 listopada do 31 stycznia 

 b) od 1 grudnia do końca lutego 

c) nie posiada 

9. Czy dozwolony jest amatorski połów ryb przy zastosowaniu sztucznego 

światła do ich lokalizacji i wabienia ? 

 a) nie 

 b) tak 

 10. Jaki jest wymiar ochronny dla certy ? 

 a) do 35 cm 

 b) do 30 cm 

 c) do 25 cm 

11. Jaki jest wymiar ochronny dla sielawy ? 

a) nie posiada wymiaru ochronnego 

b) do 18 cm 

c) do 15 cm 

12. Jaki jest wymiar ochronny jazia ? 

a) do 25 cm 

b) do 15 cm 

c) do 20 cm 

13. Jaki jest wymiar ochronny troci ? 

a) do 35 cm 

b) do 40 cm 

c) do 45 cm 

14. Jaki jest wymiar ochronny łososia ? 



a) do 45 cm 

b) do 35 cm 

c) do 40 cm 

15. Jaki jest wymiar ochronny dla głowacicy ? 

a) do 70 cm 

b) do 55 cm 

c) do 60 cm 

Ilość uzyskanych punktów ….......................... 

Stwierdzenie znajomości przepisów z 15 pytań – uzyskanie 11 pozytywnych odpowiedzi. 

 

  


