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Fragebogen 1

Które zwierzę jest przodkiem dzisiejszego psa?
A.
B.
C.
D.

14

Praxis:

Złoty szakal.
Wilk.
Kojot.
Dingo.

Do jakiego wieku nazywasz psy „Szczeniętami”?
A. Do roku.
B. Od urodzenia do zakończenia fazy socjalizacji, która wynosi w przybliżeniu 4 miesiące.
C. Do dojrzałości płciowej.
D. Do czasu, gdy nie będą już karmione piersią.

32

Jak rozpoznać czy pies zachowuje się dominująco wobec drugiego ?
A. Leży na boku i metoda ogonem.
B. Fuka, parska (ogon, uszy do przodu, sztywny chód) i skupia kontakt wzrokowy na drugim
psie.
C. Szczeka i ciągnie uszy do tyłu.
D. Położył pysk lub łapę na grzbiecie drugiego psa.

50

Gdy napotkasz problemy behawioralne ze swoim psem, kogo powinieneś prosić o pomoc?

68

A. Hodowca lub inny właściciel tej samej rasy.
B. Weterynarz specjalizujący się w zachowaniu psa.
C. Właściciela psa, który dobrze kontroluje psa.
D. Doświadczony trener psów, przeszkolony w rozwiązywaniu problemów
behawioralnych.
Podczas wolnego biegu twój pies ignoruje twoją powrotną komende. Co powinieneś zrobić?
A. Ukryj się, abyś mógł widzieć psa, ale żeby twój pies nie widział ciebie. Po chwili powtórz
komendę wróć. Wprowadź kurs posłuszeństwa – pies powinien niezawodnie wracać, gdy
zostanie wezwany.
B. Aby zwrócić uwagę psa, uciekaj w przeciwnym kierunku. Skontaktuj się z doświadczonym
trenerem psów, który stosuje pozytywne metody treningowe.
C. Spróbuj złapać psa i nigdy nie pozwól mu znów dowodzić.
D. Krzyknij do psa i groźne mu karą. Będzie się bał i wróci. Dorosłego psa nie można jednak
ponownie szkolić.
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Fragebogen 2

Jaki wpływ może mieć częsta i surowa kara na psa?
A. Nauczysz go, jak szybko i niezawodnie wykonywać ćwiczenia, więc nauczy się, że musi
być grzeczny.
B. Może stać się nieśmiały i niepewny z powodu utraty zaufania do właściciela.
C. Nie zaszkodzi. Zachowanie rygorystyczne jest normalne u psów. Pies będzie miał wielką
przyjemność z ćwiczeń, gdy zrozumie o co chodzi.
D. Może czuć się zagrożony i reagować agresywnie.

106

Podczas spaceru z psem spotykasz osobę na koniu. Jak powinieneś reagować?
A. Jeśli pies zna konie, nie boi się ich to nie będzie potrzebna reakcja z mojej strony.
B. Powinienem ponownie zawołać psa i trzymać go na smyczy dopóki koń z jeźdźcem nie
przejdą oraz gdy jestem pewien, że mój pies nie pobiegnie za nimi.
C. Chodzący koń nie jest źródłem niebezpieczeństwa, wolne tempo nie skusi psa do
polowania.
D. Zawsze powinienem zawołać psa, aby utrzymać go pod kontrolą. Niektóre konie reagują
strachem i zaniepokojeniem nawet na spokojne psy i może to spowodować wypadek.

123

Biorąc psa powinienem zabrać go do weterynarza, nawet jeśli wydaje się, że jest
zdrowy?
A. Tak, weterynarz sprawdzi kartę szczepień psa, aby sprawdzić czy otrzymał wszystkie
wymagane szczepienia.
B. Tak, aby pies przyzwyczaił się do lekarza weterynarii i procedur w praktyce.

151

C. Nie, nie jest to konieczne
D. Tak, obejrzenie psa rozpoznać weterynarzowi zmiany w zachowaniu, które mogą być
spowodowane przez chorobę.
Dlaczego regularne szczepienie przeciw wściekliźnie jest tak ważne?
A. Szczepienie przeciw wściekliźnie jest wymaga przez prawo.
B. Wścieklizna jest chorobą zakaźna, którą można przenosić na ludzi.
C. Niemcy są wolne od wścieklizny, dlatego szczepienia nie są konieczne.
D. Szczepienie psa przeciw wściekliźnie może działać na twoją korzyść w przypadku sporu
prawnego.

Name und Anschrift
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Co wskazuje ta pozycja psa?

A. Pies jest neutralny i uważny.
B. Pies się boi.
C. Pies jest groźny.
D. Pies jest uległy.

Name und Anschrift
des Hundehalters:

Tierärztekammer Nordrhein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
St. Töniser Str. 15
47906 Kempen
3

Praxis:

Fragebogen 3

2

Czy wszystkie psy są takie same lub mają typowe cechy rasowe?
A. Wszystkie psy są takie same.
B. W zależności od rasy, psy mają różne predyspozycje.
C. Różne rasy różnią się tylko wyglądem zewnętrznym.
D. Wszystkie psy są takie same, jednakże wielkość psa jest wskazówką, czy pies jest przyjazny
dzieciom, niebezpieczny lub łatwy do wychowania.

15

Czy przebywanie w hodowli przez długi okres czasu na wpływ na rozwój szczeniaka?
A.
B.
C.
D.

33

Szczeniak uczy się być sam.
Ze względu na brak socjalizacji może stwarzać problemy behawioralne z ludźmi i psami.
Może powodować problemy z treningiem w domu.
Poprawia odporność.

Pies opiera głowę na grzbiecie drugiego psa – co to znaczy?
A. Jest uległy.
B. Chcę się bawić.
C. Jest zmęczony.
D. Jest wyrazem dominacji.

51

Co ma największe znaczenie dla psa pod względem rankingu?
A.
B.
C.
D.

69

Uwaga, której żąda (zabawa, jedzenie, czułości).
Chodzenie na spacery kilka razy dziennie.
Posiadanie przytulnego miejsca odpoczynku.
Posiadanie zabawek do swojej dyspozycji.

Czy kara może zastraszyć psa i spowodować utratę zaufania do jego właściciela?
A. Nie, jeśli nawiązałeś silną więź ze swoim psem.
B. Tak, wrażliwego psa można zastraszyć, nawet drobnymi incydentami szczególnie jeśli
działanie wydaje się być nielogiczne.
C. Tak, niekonsekwentne i błędne zachowanie może zastraszyć psa.
D. Tylko z generalnie lękliwymi psami.
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Jak często powinieneś trenować swojego psa?

107

A. Jedna godzina raz dziennie.
B. Tak często jak to tylko możliwe, ale sesje powinny być krótkie, aby nie wywierać
nacisku.
C. Najważniejsze jest codzienne ćwiczenie w tym samym czasie. Czas trwania jest zależny od
postępu jakiego dokonuje pies.
D. Nie chcesz przeciążać psa, dlatego wystarczą dwa ćwiczenia podczas każdego
spaceru.
Twój własny pies bierze udział w walce. Jak powinieneś zareagować?
A. Krzyknąć na psy, twój głos zatrzyma walkę.
B. Nie powinieneś się wtrącać. Właściciele psów powinni spokojnie i bez opóźnień odejść od
psów w przeciwne kierunki. Aby uniknąć kolejnej walki oba psy powinny zostać przypięte na
smyczy, kiedy wrócą do właścicieli.
C. Jeśli w walce biorą udział tylko dwa psy obaj właściciele powinni jednocześnie chwycić psa za
ogon lub tylnie nogi i odciągnąć psy.
D. Powinieneś pocieszyć psa, który został zaatakowany i surowo ukarać atakującego psa.

124

Jakie środki profilaktyczne można podjąć, aby utrzymać psa w dobrym zdrowiu?
A. Regularnie szczepienie psa.
B. Sprawdź ciało swojego psa pod kątem nieprawidłowości i pasożytów np. Podczas
pielęgnacji.
C. Pies powinien być karmiony tylko najlepszym jedzeniem. Najlepsze jest zwykle najdroższe.
D. Zrób swojemu psu kąpiel raz na jakiś czas.

152

Jeśli twoja umowa najmu nie zawiera klauzuli regulującej przechowywanie zwierząt –
czy wolno trzymać ci psa?
A. Nie, nie bez pozwolenia właściciela.
B. Tak, ale tylko wtedy, gdy pies nie przekracza wysokości w kłębie 40cm.
C. Tak, w przeciwnym razie umowa musi zawierać klauzulę zakazującą trzymania zwierząt.
D. Nie, chyba że masz zatwierdzenie innych mieszkańców.

Name und Anschrift
des Hundehalters:
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Co wskazuje ta pozycja psa?

A.
B.
C.
D.

Pies jest naturalny i uważny.
Pies grozi ponieważ czuje się niepewnie.
Pies jest spokojny.
Pies jest uległy.
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Jakie jest neutralne usposobienie każdego psa?
A. Psy są drapieżnikami.
B. Psy zostały stworzone, aby żyć z ludźmi. Całkowicie zależą od ludzi i nie przetrwają bez
nich, ponieważ nie są w stanie zapewnić sobie pożywienia.
C. Psy są zwierzętami społecznymi i predyspozycje do życia w stadzie.
D. Psy są padlinożercami i nieustannie szukają padliny.

16

Jak rozpoznać godną polecenia grupę do zabawy dla szczeniaka?
A. Jest otwarta dla psów różnych ras.
B. Trener psa, natychmiast karze szczeniaka za agresywne zachowanie, ponieważ psy
powinny nauczyć się dobrego społecznego przystosowania.
C. Mogą brać udział, tylko zdrowe szczenięta w wieku do 16 tygodni.
D. Szczenięta mają szeroką różnorodność bodźców, więc uczą się zachowywać spokój i
odprężenie w innych sytuacjach i środowiskach.

34

Dwa psy patrzą sobie w oczy – co to oznacza?
A.
B.
C.
D.

52

Lubią się nawzajem.
Chcą zaimportować i ustalić, kto jest najsilniejszy.
Grożą sobie nawzajem.
Chcą się bawić.

Jak ustalić jasną hierarchię między człowiekiem a psem?
A. Kiedy pies żąda przywilejów lub wykonuje ćwiczenie nieprawidłowo, zmuszasz go do
poddania się poprzez rzucenie go na plecy i przytrzymanie go na chwilę.
B. Wspólne działania powinny być w większości inicjowane przez człowieka.
C. Ignoruj natrętne i domagające się zachowanie.
D. Niech pies patrzy, jak jesz, ale nie dzieł się z nim jedzeniem.

70

Co powinieneś zrobić, jeśli spokojny i przyjazny pies staje się agresywny?
A. Natychmiast zabierz psa do weterynarza. Pies może odczuwać ból lub być chory.
B. Agresywne zachowanie jest nie do zaakceptowania i musi zostać natychmiast ukarane.
C. Nic, ponieważ agresywne zachowanie u psa jest normalne.
D. Zmień jedzenie na markę o wyższym poziomie węglowodanów.
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Dorosłych psów nie można szkolić prawda czy fałsz?
A. Prawda. Psy starsze, niż rok nie są zdolne do nauki.
B. Fałsz. Psy mogą uczyć się w każdym wieku.
C. Fałsz. Jednak łatwiej jest trenować szczeniaka a tym samym zapobiegać niechcianym
zachowaniom.
D. Fałsz. Ponieważ szczeniak jest zbyt młody, aby się uczyć, nie należy rozpoczynać szkolenia
przed ukończeniem pierwszego roku życia.

108

125

Twój pies biega wolno w miejscu, w którym grupa dzieci gra w piłkę. Jak powinieneś
zareagować?
A. Jeśli jest to miejsce wyznaczone dla zabaw psów, pies może być bez smyczy. Wyjaśniam to
dzieciom i mówię im by bawiły się gdzieś indziej.
B. Mój pies nie jest agresywny, dlatego nie muszę nic robić. Jeśli jest podekscytowany i
zniszczy piłkę moje ubezpieczenie OC pokryje szkodę.
C. Jako środek ostrożności przypinam psa na smyczy, dopóki bezpiecznie nie miniemy dzieci i
jestem pewien, że mój pies nie będzie do nich wracać.
D. Tylko duże psy powinny być na smyczy. Małe psy nie muszą być na smyczy, gdyż nie
wyrządzą krzywdy.
Ile ćwiczeń potrzebuje pies?
A. To zależy od wielkości, wieku i stanu zdrowia psa.
B. Psy nie potrzebują dużo ćwiczeń. Kochają wygodę przebywania w domu.
C. Zbyt duży wysiłek fizyczny może spowodować uszkodzenie stawów.
D. Ilość ćwiczeń zależy od odżywiania psa.

153

Czy to legalne, że twój pies biegnie obok twojego samochodu?
A.
B.
C.
D.

Tylko, jeśli się spieszysz
Nie, jest to zabronione zgodnie z Straßenverkehrsordnung.
Tak, jeśli pies powoli trenuje to.
Tak, ale tylko na ścieżkach terenowych.

Name und Anschrift
des Hundehalters:
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Co przedstawia ta pozycja psa?

A.
B.
C.
D.

Pies jest neutralny i uważny.
Pies boi się.
Pies jest agresywny.
Pies jest uległy.
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Jakie aspekty należy wziąć pod uwagę przed wzięciem psa?
A. Czy wolno mi trzymać zwierzęta?
B. Czy będę w stanie utrzymać psa i opiekować się nim przez następne 12-15 lat?
C. Czy moja rasa naprawdę pasuje do mojego stylu życia?
D. Rodowód psa.

17

Czy konfrontacja szczeniaka z licznymi bodźcami we wczesnym wieku ma
negatywny wpływ na rozwój?
A. Nie, bodźce we wczesnym wieku pomagają kształtować charakter psa. Szczeniak z mnóstwem
pozytywnych doświadczeń przekształcić się w pewnego siebie psa.

35

B. Tak, szczenięta nie powinny borykać się z bodźcami przed ukończeniem pięciu miesięcy,
ponieważ nie osiągnąły pełnej zdolności uczenia się.
C. Nie, ponieważ mózg rozwinie się do pełnej sprawności tylko wtedy, gdy zostanie pobudzony
w wieku szczenięcym.
D. Tak, ponieważ psy, które zostały poddane wielu różnym bodźcom w wieku szczenięcym, gdy
dorosną będą bardziej nerwowe i trudniejsze w wychowaniu.
Pies leży płasko na ziemi i patrzy na innego psa zbliżającego się do niego – co to
znaczy?
A. Najprawdopodobniej chce zaatakować. Atak może być zabawą lub poważnym
atakiem.
B. Jest zmęczony i chce szybko odpocząć, zanim dogoni go drugi pies.
C. Nie ma związku między jego zachowaniem a drugim psem, ale te zachowanie jest oznaką
tego, że cierpi przez bóle żołądka.
D. Leżący pies jest uległy.

53

Jakie są oznaki dobrej więzi między człowiekiem a psem?
A. Człowiek i pies mogą bawić się z radością
B. Pies entuzjastycznie wykonuje polecenia swojego przewodnika.
C. Gdy pies często poznaje różnych opiekunów, nauczy się wiązać z każdym człowiekiem.

71

D. Podczas spacerów pies, który ma silną więź ze swoim właścicielem, często angażuje się w
kontakt wzrokowy i podąża za właścicielem.
Wizyty u weterynarza straszą mojego psa. Jest nerwowy i nie pozostaje w miejscu bez
ruchu. Czasami warczy, gdyż nie lubi leczenia. Czy powinienem go pocieszyć,
rozmawiając z nim?
A. Tak, żeby go uspokoić, powinienem rozmawiać z psem podczas całej wizyty.
B. Nie, w ogóle nie powinienem z nim rozmawiać. Musi nauczyć się radzić sobie z
tymi sytuacjami sam.
C. Nie, powinienem z nim rozmawiać tylko wtedy, gdy zachowuje się dobrze i nie warczy.
D. Pocieszanie go byłoby niewłaściwe. Przeciwnie, powinienem krzyczeć na niego, aby
powstrzymać go od złego zachowania.
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Jaką metodę można zastosować, aby ukarać psa bez utraty zaufania do jego
właściciela?
A. Ignorowanie psa.
B. Kara pośrednia, np. za pomocą pistoletu wodnego, aby wytrysnąć psa i nie mówić do niego
w tym samym czasie.
C. Pośrednia kara, np. za pomocą pistoletu wodnego, który wytryskuje na psa i
jednocześnie mówiąc do niego inaczej nie zrozumie, że jest karany.
D. Złap psa za kark i potrząśnij nim, jednocześnie mówiąc do niego. To jest naturalny
sposób dyscyplinowania szczeniąt.

109

Podczas spaceru z psem mijacie plac zabaw dla dzieci. Jak powinieneś zareagować?
A. Mój pies kocha dzieci. Jeśli na placu zabaw są dzieci, mój pies może się z nimi bawić.
B. W pobliżu placu zabaw przypinam psa na smyczy, aby uniknąć przykrości i nie budzić w
nikim uczucia zagrożenia.
C. Kiedy w pobliżu nie ma dzieci, puszczam psa uwielbia biegać po piasku.
D. Mój pies jest mały i nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Pozwalam mu biegać swobodnie.

126

Jaka jest normalna temperatura ciała psa?
A. Około 38 ° C (temperatura w odbycie).
B. Około 36 ° C (temperatura w odbycie).
C. Jeśli nos psa jest zimny i mokry, nie ma temperatury. Nie trzeba sprawdzać temperatury
ciała
D. Dorosły pies cierpi na gorączkę, jeśli jego temperatura ciała wynosi 39,3 ° C lub więcej.

154

Która metoda transportu psa jest bezpieczna?
A. Pies powinien siedzieć na przednim siedzeniu.
B. Pies powinien być transportowany w bagażniku.
C. Pies powinien być zabezpieczony w samochodzie.
D. Skrzynie dla psów, które można zamocować na tylnym siedzeniu, są
bezpiecznym sposobem transportu psa w samochodzie.

Name und Anschrift
des Hundehalters:

165

Co wskazuje ta pozycja psa?

A.
B.
C.
D.

Pies ma neutralny i uważny.
Pies wykazuje oznaki poddania się.
Postawa psa jest zaproszeniem do grania.
Pies jest przyjazny i uległy.
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Kiedy myślisz o wzięciu psa - jakie aspekty należy wziąć pod uwagę?
A. Wybrana rasa powinna być zgodna z twoimi osobistymi usposobieniami i stylem życia.
Wygląd powinien nie być decydującym czynnikiem.
B. Życie z psem może powodować problemy. Czy będę miał cierpliwość, czas i energię,
aby sobie z nimi poradzić?
C. Średnia długość życia psa wynosi od 12 do 15 lat. Czy będę miał czas i będę się nim
opiekować przez tak długi czas?
D. Czy mam środki finansowe, aby zapewnić mojemu psu najlepszą opiekę, łącznie z opieką
zdrowotną?
Czy dla rozwóju szczeniaka jest bardzo ważne wczesne napotkanie szerokiej gamy
bodźców?

A. Tak, szeroka gama bodźców jest korzystna dla rozwoju mózgu szczeniąt.
B. Tak, napotkanie szerokiej gamy bodźców nauczy szczeniaka radzenia sobie w
nieznanych sytuacjach i zachować spokój.
C. Nie, szczeniak jest za młody, by uczyć się na bodźcach.
D. Nie, mózg rozwija się mimo to i nie mają wpływu na niego napotykane bodźce.
36

Które z poniższych objawów są oznakami stresu u psa?
A. Niepokój i sapanie.
B. Żebra o jedzenie.
C. Pies poddany stresowi przez dłuższy okres czasu może mieć
matową sierść i utracić futro.
D. Uszy skierowane ma do przodu i okazuje zainteresowanie swoim otoczeniem.

54

Które z poniższych zachowań może naruszyć więź psa z właścicielem i osłabić ją?
A. Używanie bezpośredniej kary fizycznej
B. Upomnienie, gdy pies wykazuje niechcianą lękliwość.
C. Dużo ćwiczeń z psem.
D. Zachowanie, które wydaje się nielogiczne z punktu widzenia psa.

72

Podczas spaceru z psem podbiega do nieznajomego i podskakuje - czy to jest oznaka
agresji?
A. Niekoniecznie. Są jednak ludzie, którzy boją się psów i dlatego pies powinien
uczyć się w młodym wieku, że jest to niechciane zachowanie.
B. Tak, skakanie jest agresywnym zachowaniem.
C. Nie, podskakiwanie jest zaproszeniem do zabawy.
D. Nie, podskoczenie jest oznaką wielkiego uczucia.

Name und Anschrift
des Hundehalters:

Tierärztekammer Nordrhein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
St. Töniser Str. 15
47906 Kempen
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Praxis:

Fragebogen 10

Wymień sposoby nagradzania psa.
A. Smakołyki.
B. Zabawki lub zabawa.
C. Mocno przytulić psa i dać pocałunek w głowę, szepcząc mu do ucha, że był
dobrym psem.
D. Zachęty są niepotrzebne. Pies wie, że był dobry, kiedy prawidłowo wykonał polecenie.

110

W której z wymienionych poniżej sytuacji wskazane jest, aby trzymać swojego psa na
smyczy?
A. W centrum miasta i przy drogach o dużym natężeniu ruchu.
B. Na klatkach schodowych i ścieżkach dostępu prowadzących do bloku mieszkalnego.
C. W hotelach, sklepach i restauracjach.
D. W wyznaczonych placach zabaw dla psów, gdy nie ma innych psów do zabawy.

127

Czy wskazane jest posiadanie mikrochipa u psa?

155

A. Tak, mikroczip zawiera dane o tym, kto jest właścicielem psa. Każdy mikroczip jest
wyjątkowy i nie można go zafałszować.
B. Tak. Mikrochip wyprodukowany zgodnie ze standardami ISO może być odczytany na
całym świecie.
C. Mikrochip jest prostą procedurą, która nie wymaga ogólnego znieczulenia jak
tatuaż.
D. Nie, mikroczipowanie jest zagrożeniem dla zdrowia i dlatego nie jest zalecane.
Jakie dziedziny prawa mogą mieć znaczenie dla właściciela psa?
A.
B.
C.
D.

Prawo karne, prawo cywilne i wykroczenia administracyjne.
Regulacje miejskie.
Ustawa o dobrostanie zwierząt.
Brak. Zawsze możesz udawać, że nie wiesz o odpowiednim ustawodawstwie i użyć tego jako
wymówki.

Name und Anschrift
des Hundehalters:

166

Co wskazuje ta pozycja psa?

A. Pies jest niepewny i po części uległy.
B. Pies jest nastawiony przyjaźnie i uważnie.
C. Pies jest zmęczony.
D. Pies jest agresywny.

Name und Anschrift
des Hundehalters:

Tierärztekammer Nordrhein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
St. Töniser Str. 15
47906 Kempen
11
6
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Fragebogen 11

W jakich okolicznościach powinieneś powstrzymać się od wzięcia psa?
A. Jeśli, przez twoje zawodowe życie, pies pozostawałby sam przez ponad 6 godzin dziennie.
B. Jeśli twoje życie zawodowe i / lub prywatne ulegnie zmianie w przewidywalnej przyszłości
środki finansowe.
C. Jeśli nie masz ogrodu.
D. Jeśli masz poważne uczulenie na sierść psa.

19

Jakie doświadczenia są ważne, aby szczeniak mógł sprawnie współistnieć w
społeczeństwie ludzkim?
A. Posiadanie wielu pozytywnych spotkań z ludźmi w każdym wieku (niemowlęta dla osób
starszych).
B. Uczestnictwo w transporcie drogowym powinno być praktykowane stopniowo.
C. Aby uniknąć stresu i napięcia, szczeniak powinien być trzymany w otoczeniu
domowym.
D. Trzymanie w hodowli. To nauczy szczeniaka pozostania samemu raz na jakiś czas.

37

Jakie zachowanie jest typowe dla zabawy psów?
A. Od czasu do czasu zachęcają do zabawy.
B. W grze każdy pies ściga innego, a także jest ścigany.
C. W grze pies jest przyparty lub przewrócony. "Gorszy" piszczy głośno i chowa ogon
między nogami.
D. Wszelkie zachowania, które nie powodują obrażeń, np. Otwarte rany.

55

Czy ważne jest, aby wyszkolić swojego psa, aby można go było wszędzie dotykać?
A. Tak, promuje wzajemne zaufanie.
B. Tak, ułatwia to opiekę.
C. Tak, kontakty cielesne wzmacniają więź.

73

D. Nie, nie musisz ćwiczyć czegoś takiego. Psa dobrze ułożonego można dotykać w dowolnym
miejscu bez problemów.
Które z wymienionych poniżej sytuacji może spowodować agresywną reakcję psa?
A. Nieznajomy nagle dotyka psa, a pies nie ma szans na odwrót.
B. Jeśli przeszkadzasz mu podczas jedzenia
C. U lekarza weterynarii w wyniku bolesnego leczenia lub lęku.
D. Jeśli nie patrzysz obcym psom w oczy.

Name und Anschrift
des Hundehalters:

Tierärztekammer Nordrhein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
St. Töniser Str. 15
47906 Kempen
12

84

Fragebogen 12

Czy istnieją kary, które można określić jako "humanitarne"?
A.
B.
C.
D.

111

Praxis:

Tak, kara fizyczna jak bicie, ponieważ nieokreślone zachowanie jest naturalne wśród psów.
Tak, wrzeszcząc na psa, jednocześnie uderzając go lekko gazetą.
Tak, ignorując psa, jeśli pozwala na to sytuacja.
Nie, kary nigdy nie mogą być ”humanitarne”.

W jakich okolicznościach psy mogą bawić się publicznie?
A. W wyznaczonych placach zabaw dla psów.
B. Kiedy ja i właściciel drugiego psa wyjaśniliśmy, że zabawa jest pożądana i oba psy mogą
biegać swobodnie.
C. Nigdy blisko drogi na smyczy lub kiedy inni ludzie lub zwierzęta mogą czuć się
zaniepokojone lub zagrożone przez figlarnego psa.
D. W pobliżu drogi psy mogą bawić się tylko, gdy są na smyczy, aby nie wpadły na drogę.

134

Kiedy większość suk po raz pierwszy dostaje ruje?
A. Kiedy są dojrzałe.
B. Od 6 do 12 miesięcy.
C. Po 18 miesiącach.
D. Kiedy przechodzi z jedzenia dla szczeniąt na karmę dla dorosłych psów.

156

Czy wskazane jest posiadanie ubezpieczenia dla twojego psa?
A. Tak, ponieważ każdy pies wyrządzi szkodę, za którą jego właściciel zostanie pociągnięty do
odpowiedzialności.
B. Tak, jest to wymóg zgodnie z "Tierschutzgesetz"
C. Bez ubezpieczenia od odpowiedzialności pies może nigdy nie biegać wolno.
D. To nie ma sensu, jest to niepotrzebne wydawanie pieniędzy.

Name und Anschrift
des Hundehalters

167

Co wskazuje ta pozycja psa?

A.
B.
C.
D.

Pies jest przerażony i uległy.
Pies jest w neutralny i uważny.
Pies czuje się niepewny i jest groźny.
Pies pokazuje gest uległości.

Name und Anschrift
des Hundehalters:

Tierärztekammer Nordrhein
Körperschaft des öffentlichen Rechts
St. Töniser Str. 15
47906 Kempen
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Fragebogen 13

Które z potrzeb psa muszą być spełnione codziennie?
A. Pies potrzebuje zarówno stymulacji psychicznej, jak i fizycznej i stawiania wyzwań przez
kilka godzin każdego dnia.
B. Pies musi mieć wystarczająco dużo kontaktów towarzyskich każdego dnia przez
odpowiednią ilość czasu.
C. Pies musi być karmiony co najmniej dwa razy dziennie.
D. Pies powinien być trzymany głównie w hodowli z dobrze izolowaną podłogą.

23

Kiedy bierzesz szczeniaka ...
A. Powinieneś mieć dużo czasu, szczególnie po przybyciu szczeniaka (możesz wziąć
urlop), aby dać mu najlepszą możliwą opiekę.
B. należy dokładnie sprawdzić hodowcę, aby upewnić się, że pies jest dobrze
wychowany oraz fizycznie i psychicznie zdrowy.
C. Musisz mieć ogród, inaczej napotkasz poważne problemy z treningiem w domu.
D. Musisz mieć pewność, że pies będzie pasował do twojego stylu życia i okoliczności w
dłuższej perspektywie.

59

W walkę biorą udział dwa psy. Właściciele krzyczą na nich, aby ich powstrzymać. Jak
psy mogą interpretować takie zachowanie?
A. Wrzaski zastraszą psy i natychmiast przestaną walczyć.
B. Krzyki właścicieli będą interpretowane jako agresja i będą tylko zachęcać psy
do kontynuowania walki.
C. Na zachowanie psów nie ma wpływu wrzask właścicieli.
D. Psy nie są zainteresowane tym, ludzkie zachowanie nie mają na nich wpływu.
Psy często powodują urazy twarzy u dzieci - dlaczego?

77

A. Twarz dziecka i psa jest na tym samym poziomie.
B. Dzieci lubią tulić psy i całować je. W przypadku niektórych psów ta bliskość jest zbyt duża i
próbują się uwolnić od sytuacji poprzez zatrzaskiwanie.
C. Obrażenia twarzy zazwyczaj nie są spowodowane ugryzieniami, ale gdy pies skacze i
wtedy dziecko upada.
D. Psy niechcący od czasu do czasu ranią twarz dziecka, jeśli chcą polizać usta jako gest
uspokojenia.
Czy podczas ćwiczenia z lękliwym psem należy wziąć pod uwagę inne rzeczy?

41

A. Tak, psy mogą się uczyć tylko wtedy, gdy są zrelaksowane i nie czują strachu.
B. Tak. Należy unikać groźnych gestów.
C. Tak. Pies odczuwający obawe może ugryźć, dlatego najlepiej nie trenować wystraszonego
psa.
D. Nie. Metody treningowe są takie same dla wszystkich psów niezależnie od tego czy się boi.

Name und Anschrift
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Czy kara może stwarzać problemy?
A. Tak, pies może bać się swojego właściciela.
B. Tak. Jeśli pies poczuje się zagrożony lub odczuje ból, może stać się agresywny.
C. Tak. Jeśli zostanie ukarany w niewłaściwym momencie, pies może nie powiązać kary
i niechcianego zachowanie
D. Nie, problemów nie można się spodziewać, ponieważ psy rozumieją pojęcie kary.

115

Spotykasz biegacza, gdy twój pies biega wolno. Co powinieneś zrobić?
A. Nie muszę nic robić. Pies może podbiec do biegacza, ale go nie niepokoi ani nie gryzie.
B. Wołam mojego psa i biorę go na smycz. Kiedy jestem pewien, że nie podąży za joggerem,
wypuszczam go.
C. Przyłączam się do joggera na chwilę. To rozproszy psa, ponieważ po chwili skupi uwagę tylko
na mnie.
D. Proszę, aby biegacz zwolnił, więc mój pies nie będzie miał ochoty biec za nim.

132

Czy sukę można skutecznie pokryć przy pierwszej ruji?
A. Tak.
B. Nie.

160

Co dzieje się w razie wypadku, gdy pies jest przewożony i niezabezpieczony w
samochodzie?
A. Pies może zostać katapultowany z samochodu i uciec.
B. Psy przeważnie leżą w samochodzie, nie należy się spodziewać poważnych konsekwencji.
C. Sam pies może odnieść i spowodować poważne obrażenia u innych podróżnych.
D. Niezależnie od okoliczności, które doprowadziły do wypadku właściciel psa będzie częściowo
odpowiedzialny.

Name und Anschrift
des Hundehalters:

168

Co pokazuje ta postawa psa?

A.
B.
C.
D.

Pies jest przerażony i uległy.
Pies jest neutralny i uważny.
Pies jest zmęczony.
Pies jest groźny.

Name und Anschrift
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Jakie są minimalne progi, które musisz spełnić, aby utrzymać psa w sposób
humanitarny?
A. Pies musi spotykać się z ludźmi i / lub psami często i codziennie.
B. Pies musi mieć wolny dostęp do wody.
C. Zdrowy pies potrzebuje częstych i obszernych spacerów - przynajmniej trzy razy dziennie
przez co najmniej dwie godziny.
D. W przypadku problemów zdrowotnych należy zagwarantować psu opiekę medyczną.

24

Jakie argumenty przemawiają przeciwko wzięciu szczeniaka z danego źródła?
A. Suka szczeka każdego, kto podchodzi, szczeka i szczeka oraz szczenięta szczekają lub
same chowają się.
B. Psy nie mają żadnego rodowodu ani świadectwa rejestracji.
C. Psy bawią się w stercie suchych liści i wyglądają na brudne.
D. Szczenięta podbiegają do wszystkich, nawet nieznajomych.

41

Dlaczego psy są bardziej agresywne na smyczy?
A. Psy są odważniejsze, gdy są na smyczy.
B. Gdy psy są na smyczy, ich ruch jest ograniczony i nie mogą unikać innych psów
dlatego łatwiej czują się zagrożone.
C. Agresja jest częścią naturalnego zachowania psa, którego używa do szybkiego
rozwiązywania sytuacji, które wywołują u niego strach.
D. Bycie na smyczy irytuje psy. Kierują swój gniew na drugiego psa.

60

Czy pokojowe współistnienie dzieci i psów zależy od wieku dzieci?
A. Nie, to kwestia przyzwyczajenia lub nie, do współistnienia z dzieckiem określonej grupy
wiekowej.
B. Nie, to nie jest kwestia wieku. Pies wie, że jest najniższy w hierarchii rodzinnej.
C. Pośrednio tak, ponieważ nastolatki są uważane przez wiele psów za dorosłych.
D. Tak, koegzystencja małych dzieci i psów jest zawsze problematyczna.

78

Aby umożliwić psu połączenie nagrody z jego zachowaniem – jaki powinien
upłynąć czas między dobrym zachowaniem a nagrodą?
A. Czas powinien wynosić jedną maks. dwie sekundy.
B. Pies powinien otrzymać nagrodę w ciągu pięciu sekund.
C. To, czy pies rozumie ćwiczenie, nie zależy od czasu działania i nagrody, ale w jaki
sposób jest to pożądane.
D. Masz kilka minut, szczególnie jeśli pies nadal pokazuje prawidłowe zachowanie.
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Co się dzieje, gdy próbujesz usokoić psa, który się boi poprzez słowa i głaskanie.
A. Pies uspokoi się i przestanie się bać.
B. Pies jest utwierdzony w tym, że jego strach jest warty zachodu. Sprawia, że jest gorzej.
C. Psy w stadzie nie uspokajają się nawzajem. Pies zrozumie nagłą uwagę właściciela jako brak
bezpieczeństwa, który zwiększa lęk.
D. Pies może reagować agresywnie.

116

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie odchodów psa?
A.
B.
C.
D.

133

Zaznacz pasożyty często spotykane w Niemczech
A.
B.
C.
D.

161

Miasto, bo płacisz podatek od psa.
Właściciel.
Ogół społeczeństwa. Każdy, kto widzi ekskrementy psa, jest zobowiązany do ich usunięcia.
Nikt. Odchody psa są czymś naturalnym, z czym trzeba żyć. Nie trzeba ich usuwać.

Kleszcze.
Roztocza.
Pchły.
Robaki.

Czy istnieją wymogi prawne dotyczące utrzymywania hodowli psów?
A. Nie.
B. Tak, przez "Tierschutz-Hundehaltungs-Verordnung" (Ustawa o dobrostanie zwierząt).
C. Tak, mówią, że w hodowli mogą być trzymane tylko psy o wysokości powyżej 40 cm.
D. Tak, pies nie może przebywać w hodowli dłużej niż 2 godziny dziennie.

169

Co wskazuje ta pozycja psa?

A. Pies jest przestraszony i uległy.
B. Pies jest naturalny i uważny.
C. Pies jest zmęczony.
D. Pies jest uległy.

