
 
TESTY psychiczne psów rasowych   –   INFORMACJA OKSP w Łodzi 

 
    
     Związek Kynologiczny przeprowadza testy psychiczne psów w ramach sprawdzania czy 
poszczególne egzemplarze odpowiadają psychicznie założeniom wzorca ras.  

 
Psychika jest  dziedziczona tak jak wygląd zewnętrzny. Ponadto sprawdzane jest czy pies ma cechy 

udomowienia, które są niezbędne do bezkonfliktowego życia w społeczeństwie ludzi.    
 

Testy wymagane są dla ras określonych przez FCI jako „wymagające egzaminu”, upoważniającego do 
wystawiania w klasie użytkowej. Są to rasy tzw. służbowe”. Tą grupę ras obowiązuje egzamin IPO. Są jeszcze 
inne grupy ras, mające testy przystosowane do ich specjalności. Są to grupy ras myśliwskich, dla których testy 
i egzaminy organizuje  Polski Związek Łowiecki Związek Kynologiczny organizuje tylko wyścigi chartów i psów 
zaprzęgów. Związek Kynologiczny przeprowadza też testy dla ras pracujących z owcami itp… Są one zawarte 

na stronie internetowej wwwzkwp.pl , szkolenie itd… 
  
TESTY – pierwszego rodzaju:  
 
Skrócony opis testów dla ras:  
 

bokser, bouvier des flandres,  hovawart, owczarek belgijski (wszystkie odmiany), owczarek 
francuski beauceron, owczarek niemiecki , sznaucer olbrzym, doberman, rottweiler. 

 
Test dla ras wymienionych wyżej polega na ocenie zachowania psa gdy jego właściciel jest zaatakowany 
przez obcego człowieka (nazywanego pozorantem). Będąc zabezpieczony odpowiednim sprzętem przed 
przypadkowym ugryzieniem markuje on najpierw atak na człowieka. Jeżeli pies nie wykazuje bojaźni, markuje 
on również na polecenie sędziego atak na psa. Pies stoi ok. 0,5 m od swojego przewodnika, który może go 
dopingować do przyjęcia postawy odstraszającej. 
 
Przeprowadzane próby obejmują : 

 
1. Odporność na strzały (huki itp… odgłosy) Strzały oddawane są z pistoletu startowego z   

odległości ok. 20 kroków. 
2. Ponadto psu pokazuje się pozorant z rękawem ochronnym. Ma to na celu rozpoznanie przez  

sędziego czy pies był do takiej próby przygotowywany. Dla takich psów kryteria są nieco wyższe.  
3.  Ocena ostrości ( predyspozycje obrony, wykształcenie popędów – w czasie ataku na właściciela). 

   4.  Ocena twardości ( pewności siebie, odporności psychicznej – w czasie ataku na psa). 
   5.  Ocena usposobienia ( psychiki )  -  pies przebiega sam przez szereg osób. obcych.  
 
TESTY – drugiego rodzaju:  
 
Skrócony opis testów dla ras:  

bernardyn długowłosy i krótkowłosy, berneński pies pasterski, owczarek kaukaski, 
owczarek środkowo azjatycki, tosa, pies z Majorki, dog argentyński, pies kanaryjski. 

Polega on na zaprezentowaniu stopnia socjalizacji, możliwości życia wśród ludzi i innych psów. W okresie 
rozwoju pies musi być zapoznany ze zjawiskami, które mogą się zdarzyć. Nie ma sprawdzenia chęci obrony. 
 
Przeprowadzane próby obejmują : 
 
 

1. Zachowanie psa wobec osób obcych; Polega na spacerze z psem na luźnej smyczy przez grupę kilku 
osób. 

2. Reakcja psa na sytuacje nietypowe. Ocena zachowania psa gdy w czasie marszu na luźnej smyczy 
przebiega dwukrotnie człowiek przecinając tor marszu. 

3. Reakcja na inne zwierzęta. Sprawdzenie czy pies wykazuje agresję wobec innego psa, obok którego pies 
jest przeprowadzany. 

4. Niewrażliwość na strzał. Jest to cecha powszechna u zwierząt udomowionych i ważna w życiu wśród 
odgłosów cywilizacji, jak i zjawisk atmosferycznych. 

5. Sprawdzenie odporności psychicznej. Odporność psychiczna jest istotnym elementem dziedzicznym 
psychiki psa zmniejszająca niebezpieczeństwo, że pies wykaże paniczną obawę wobec zdarzenia takiego 
jak hałaśliwe przewrócenie się krzesła z pustymi puszkami po napojach itp… 


