
Regulamin Testów Psychicznych 

zatwierdzony uchwałą Polskiego Porozumienia Kynologicznego w dniu 06.03.2020 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Celem wprowadzenia testów psychicznych jest podniesienie poziomu hodowli oraz selekcja 

najlepszych psów i suk pod względem cech psychicznych. 

2. Testy psychiczne polegają na sprawdzeniu stopnia socjalizacji, zachowania się wobec ludzi, innych 

psów i danych sytuacji, które mogą się zdarzyć. 

3. Testy obejmują 5 zadań;  

• Zachowanie psa wobec obcych; spokojne przywitanie się. 

• Reakcja psa na sytuacje nietypowe; przebiegający człowiek, 

• Reakcja na inne psy; czy pies wykazuje agresję. 

• Odporność psychiczna 

• Niewrażliwość na strzał. 

4. Przystąpienie do testów psychicznych jest szczególnie zalecane dla ras z zał. 1 i dobrowolne dla ras 

pozostałych. Zalecenie  wchodzi w życie z dniem 06.03. Do przeprowadzenia testów psychicznych 

uprawnieni są sędziowie wyznaczeni przez Zarząd PPK. 

5. Opłatę za testy ustala Zarząd PPK. 

6. Zgłoszenie do testów powinno nastąpić nie później niż 10 dni przed planowanym terminem. 

7. Ocena sędziego jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Sędzia spisuje protokół z przeprowadzenia 

egzaminu; zał. nr2. 

8. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez psa. 

9. Psy chore nie dopuszczane  są do testów psychicznych. Suka z cieczką jest wyłączona z 

uczestnictwa w testach. 

10. Właściciele psów muszą mieć ze sobą oryginał rodowodu psa (chip do odczytania) oraz książeczkę 

zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie.  

11. Zapisów można dokonać za pośrednictwem e-mail biuro@ppk.org.pl 

 

 

 



II. Testy psychiczne- opis wykonywanych zadań. 

 

1. Testy podlegają ocenie punktowej; od 1 do 10. 

2. Zadanie nr 1; Po wejściu na teren wyznaczony, przewodnik wydaje swojemu psu komendę „siad”.  

Sędzia podchodzi do przewodnika w celu przywitania się i sprawdzenia dokumentów (rodowód, 

chip, książeczka zdrowia). 

Zadanie nr 2; Przewodnik wraz z psem na smyczy porusza się pomiędzy stojącymi osobami na 

odległości 30 m. 

Zadanie nr 3; Przewodnik wraz z psem mija się z inną osobą idącą z przeciwnego kierunku 

prowadzącą psa na smyczy.  

Zadanie nr 4; Przewodnik podąża razem z psem w stronę wyznaczonego pachołka. Po dojściu na 

odległość około 2 m pachołek przewraca się.  

Zadanie nr 5; Sprawdzenie reakcji psa na 2 strzały oddane z broni hukowej przez Sędziego w 

odległości minimum15 metrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Rasy psów kwalifikujące się do wykonania testów psychicznych; 

1. Airedale terrier, 

2. Akita (wszystkie odmiany), 

3. American pit bull terrier, 

4. American staffordshire terrier, 

5. Bandog, 

6. Bokser, 

7. Biały owczarek szwajcarski, 

8. Buldog amerykański, 

9. Bulterier, 

10. Bulterier miniaturowy, 

11. Bernardyn, 

12. Bauceron, 

13. Bullmastif, 

14. Bouvier des Flandres, 

15. Cane corso, 

16. Czarny terier rosyjski, 

17. Chow chow, 

18. Chinese Chongqing dog, 

19. Doberman, 

20. Dog niemiecki, 

21. Dog argetyński, 

22. Dog kanaryjski, 

23. Dog de Bordeaux, 

24. Duży szwajcarski pies pasterski, 

25. Fila brasileiro, 

26. Kangal, 

27. Leonberger, 

28. Mastif, 

29. Nowofundland, 

30. Owczarek niemiecki, 

31. Owczarek kaukaski, 

32. Owczarek środkowoazjatycki, 

33. Owczarek belgijski, 

34. Owczarek podhalański, 

35. Owczarek francuski Briard, 

36. Presa Canario, 

37. Rottweiler, 

38. Rhodesian ridgeback, 

39. Sznaucer olbrzym, 

40. Shar Pei, 

41. Staffordshire bull terrier, 

42. Tosa,  

43. Tai Ridgeback Dog. 

 


