Verein Terrier und Schaferhund Freunde im IHV e.V.
TEST PSYCHOTECHNICZNY NR 1
Do testu mogą przystąpić suki i psy w wieku minimum 9 miesięcy i powyżej.
UWAGA – dla psów z tej grupy ras - pracujących lub przygotowywanych do pracy w
dogoterapii lub jako pies asystujący ( w tym przewodnik osób niewidomych, pies
serwisowy- czyli asystujący osobom niepełnosprawnym) – nie wykonuje się oceny
odporności psychicznej i pewność siebie przy użyciu pozoranta i rękawa. Ta część
psychotestu psa ma specjalnie dostosowaną formę sprawdzenia.
PRZEBIEG TESTU :
Egzamin jest zdawany indywidualnie ( jeden przewodnik z psem) lub w grupie ( kilku
przewodników z ich psami).
1. Próba witalności.
2. Próba strzału
3. Prawidłowość zachowań w grupie ludzi
4. Ocena odporności psychicznej i pewności siebie
SZCZEGÓŁOWY OPIS:
Próba witalności:
Egzaminator podchodzi do przewodnika z psem (pies trzymany jest na smyczy, która zapięta
jest na obroży skórzanej, parcianej, materiałowej (nie może być użyta obroża kolczasta,
nawet, jeśli jest odwrócona kolcami na zewnątrz czy łańcuszek zaciskowy). Pies może
siedzieć stać lub leżeć. Następuje element przywitania się egzaminatora z psem i
przewodnikiem podczas którego egzaminator wita się z przewodnikiem, a następnie spokojnie
dotyka psa po różnych częściach ciała, uwzględniając dotyk jąder u psa, równocześnie
sprawdza się tatuaż czy chip.
Egzaminator ma prawo wycofać psa/sukę z dalszego testu, jeżeli pies/suka wykazał agresję w
kierunku egzaminatora lub osób znajdujących się obok niego i nie dał się podporządkować
przez przewodnika. Nie należy używać siły fizycznej podporządkowując psa/sukę. Podczas
tej próby przewodnik może nagradzać psa/sukę smakołykami lub pochwałą np. głaskaniem.

Ocena:

Pies wykazuje agresję - 0 pkt
Pies wykazuje agresja przez lęk -1 pkt
Pies wykazuje bierność - 2 pkt
Pies wykazuje zainteresowanie - 3 pkt
Pies wykazuje o znaki radości - 4 pkt
Pies wykazuje witalność - 5 pkt
Próba strzału
Przewodnik stoi w miejscu z psem przy nodze- może to być kilku przewodników ze swoimi
psami- wtedy stoją w szeregu.
Na znak egzaminatora oddawane są trzy strzały z pistoletu hukowego z odległości 20 m w
odstępie czasu 5 sek.
Reakcja psa/psów : pies/psy musi/muszą wykazać się niewrażliwością na strzały. Psy, które
wykazują duże zainteresowanie strzałem lub psy, które wykazują agresję można dopuścić do
dalszych prób.
Psy lękliwe muszą być z dalszych prób wycofane.
Ocena :
Nie oceniamy punktami, lecz piszemy :
Próba strzału : ZALICZONA / NIE ZALICZONA
Próby strzału nie ocenia się punktami, tylko adnotacją „zaliczone” lub „niezaliczone”.

Prawidłowość zachowań w grupie ludzi
Próbę zaliczają przewodnicy z psami indywidualnie ( przy egzaminowanej grupie
przewodników z psami).
Na środku placu stoi grupa osób w szeregu (4 lub więcej osób- tłum) , odległośc między
osobami to ok. 1m-1,5 m – na polecenie egzaminatora przewodnik z psem idzie w kierunku
tłumu. Na znak egzaminatora zatrzymuje się w tłumie, po ok. 4 sek. Przewodnik wychodzi z
tłumu z psem na odległość ok. 10 metrów.
Na polecenie egzaminatora przewodnik zostawia psa na miejscu, (jeżeli pies nie chce zostać
samodzielnie, może go przytrzymać inna osoba ). Przewodnik idzie za szereg na odległość
ok. 10m. Na polecenie egzaminatora przewodnik przywołuje psa/sukę (osoba przytrzymująca
psa puszcza psa).
Ocena:

Pies cofa się przed grupą - 0 pkt
Pies obiega grupę/szereg dużym łukiem - 1 pkt
Pies przebiega niepewnie obok szeregu - 2 pkt
Pies przebiega przez szereg dość pewnie - 3 pkt
Pies przebiega przez szereg z zainteresowaniem grupą - 4 pkt
Pies odważnie przebiega przez szereg - 5 pkt
Ocena odporności psychicznej i pewność siebie
Próbę zaliczają przewodnicy z psami indywidualnie ( przy egzaminowanej grupie
przewodników z psami).
znajomość rękawa tak – nie
Na polecenie egzaminatora przewodnik przypina psa na lince do wyznaczonego przedmiotu
bezpiecznie utrzymujące psa, po czym odchodzi od psa na odległość ok. 5 metrów. Wówczas
pozorant ubrany w rękaw ochronny idzie w kierunku przewodnika mijając psa i atakuje
przewodnika (głośno krzycząc). Przewodnik może głośno nawoływać psa , nie zbliżając się
do niego. Potem pozorant oddala się od przewodnika. Następnie pozorant ponownie idzie w
kierunku przewodnika próbując go atakować i po krótkiej chwili przeprowadza atak w
kierunku psa. Pies ma prawo chwycić pozoranta za rękaw ochronny. Przewodnik stojący
może zachęcać psa do pozytywnej postawy.
Ocena psów nie znających rękawa : ocena reakcji psa na widok rękawa :
Pies próbuje uciec - 0 pkt
Pies jest lękliwy czy niepewny - 2 pkt
Pies jest bierny, powolny w reakcjach- 3 pkt
Pies jest odważny i czujny - 4 pkt
Pies wykazuje chęć obrony - 5 pkt
Ocena psów ze znajomością rękawa :
Pies próbuje uciec - 0 pkt
Pies jest lękliwy czy niepewny - 1 pkt

Pies jest bierny, powolny w reakcjach - 2 pkt
Pies jest odważny i czujny - 3 pkt
Pies wykazujący chęć obrony - 4 pkt
Pies wykazuje obronę aktywną - 5 pkt
Ocena odporności psychicznej i pewność siebie psów pracujących lub
przygotowywanych do pracy w dogoterapii lub jako pies asystujący ( w tym
przewodnik osób niewidomych, pies serwisowy- czyli asystujący osobom
niepełnosprawnym) :
Próbę zaliczają przewodnicy z psami indywidualnie ( przy egzaminowanej grupie
przewodników z psami).
SPACER NA SMYCZY W HAŁASUJĄCYM TŁUMIE :
Pozycja wyjściowa: pies stoi lub siedzi przy przewodniku. Na sygnał egzaminatora
przewodnik prowadzi psa po linii prostej w tą i z powrotem przechodząc pomiędzy
przechadzającymi się i wydającymi stonowane dźwięki ludźmi (min. 3 osoby) i wraca na
pozycję wyjściową.
Dopuszczalne jest tu podanie psu przez Przewodnika „smakołyku”, pogłaskanie psa,
poklepanie, mówienie do psa w celu jego uspokojenia i jako nagrody za prawidłowe
zachowanie się podczas tej części testu, ale po zakończonym zadaniu testowym.
AKCEPTOWANIE OBEJMOWANIA
Egzaminator czy osoba wspomagająca egzamin przez minimum 1,5 minuty obejmuje i
przytula się do psa. Pies może być głaskany.
Dopuszczalne jest tu podanie psu przez Przewodnika „smakołyku”, pogłaskanie psa,
poklepanie, mówienie do psa w celu jego uspokojenia i jako nagrody za prawidłowe
zachowanie się podczas tej części testu, ale po zakończonym zadaniu testowym.
AKCEPTOWANIE NIEOCZEKIWANYCH ODRUCHÓW CHORYCH
Pozycja wyjściowa: pies stoi lub siedzi przy Przewodniku. Na polecenie Egzaminatora
podchodzą do Pozoranta oddalonego o 2 metry i okrążają go 2 razy – pies musi być bliżej
Pozoranta niż Przewodnik i mijać Pozoranta w odległości nie większej niż 50 cm. Następnie
wracają na miejsce. Przy podchodzeniu psa Pozorant podnosi kulę, macha kulą na boki.
Podczas okrążania przez psa przestępuje z nogi na nogę, kaszle, sapie, stęka itp.
Dopuszczalne jest tu podanie psu przez Przewodnika „smakołyku”, pogłaskanie psa,
poklepanie, mówienie do psa w celu jego uspokojenia i jako nagrody za prawidłowe
zachowanie się podczas tej części testu, ale po zakończonym zadaniu testowym.
AKCEPTOWANIE ZAPACHU I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Pozycja wyjściowa: pies stoi lub siedzi przy przewodniku. Podchodzi do nich idący o kuli
osoba wspomagająca test owinięta bandażem, nasączonym środkami medycznymi lub z
jedną ręką na temblaku. Kulejąc okrąża psa 2 razy i odchodzi na 2-3 metry, zatrzymuje się.

Dopuszczalne jest tu podanie psu przez przewodnika „smakołyku”, pogłaskanie psa,
poklepanie, mówienie do psa w celu jego uspokojenia i jako nagrody za prawidłowe
zachowanie się podczas tej części testu, ale po zakończonym zadaniu testowym.
AKCEPTOWANIE WÓZKA INWALIDZKIEGO
Pozycja wyjściowa: pies stoi lub siedzi przy przewodniku- podchodzi z psem do osoby
siedzącej na wózku inwalidzkim, następuje pozytywny kontakt z osobą niepełnosprawną (
osobą na wózku wspomagająca test) . Potem przewodnik z psem odbywa spacer z osobą
poruszającą się wózkiem inwalidzkim.
Ocena psów ( dogoterapia, asystujących) :
Pies próbuje uciec - 0 pkt
Pies jest lękliwy czy niepewny - 1 pkt
Pies jest bierny, powolny w reakcjach - 2 pkt
Pies jest odważny i czujny - 3 pkt
Pies wykazujący zaintersowanie - 4 pkt
Pies wykazuje witalność - 5 pkt

Zapisy końcowe:
Suma punktów z poszczególnych elementów daje ocenę psychiki psa/suki. Do zaliczenia testu
pies musi uzyskać minimum 7 pkt.
Nie można zaliczyć testu, jeżeli w jednym z ćwiczeń pies uzyskał 0 pkt. Wtedy przewodnik
ma prawo do powtórzenia tej części psychotestu raz w danym dniu egzaminu lub w
następnym wyznaczonym terminie.
Wynik testu sędzia wpisuje do karty oceny, protokołu oraz rodowodu wraz z sumą
uzyskanych punktów.

